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Öz: Çocukların ebeveynleri ile beraber katıldıkları bebek yüzme programları bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

becerilerin gelişimine katkı sağlayan, son zamanların popüler rekreasyonel spor aktiviteleri arasında yer 

almaktadır. Program tasarlayıcılar ve işletmeler sunulan programa devamlılığı sağlamak, programı iyileştirmek 

ve pazar bölümüne yönelik strateji geliştirmek için, ebeveynlerin tatmin düzeyini ölçmelidir. Bu araştırmada 

da bebek yüzme programına katılan ebeveynlerin tatmin düzeyleri demografik değişkenler açısından 

incelenmiştir. Araştırma verileri 2017 yılı bahar ve yaz döneminde Eskişehir, Bursa, Aydın ve İstanbul illerinde 

bebek yüzme programına katılanlardan toplanmıştır. Araştırmaya kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 304 

kişi dahil edilmiştir.   Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket aracılığı ile elde edilmiştir. Anketin 

birinci bölümünde Alexandris ve Palialia, (1999) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Şimşek ve 

Mercanoğlu (2014) tarafından yapılan “Spor Tüketicisi Tatmin Ölçeği” yer almaktadır. İkinci bölümde ise 

demografik sorulara yer verilmiştir”. Verilerin yorumlanmasında tanımlayıcı istatistik, t-testi ve ANOVA 

analizleri kullanılmıştır.   Analiz sonuçlarına göre katılımcıların tatmin düzeylerinde cinsiyet, eğitim ve meslek 

grubu demografik değişkenlerine göre istatistiki olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Bebek yüzme 

programları konusunda kadın katılımcıların tüketici tatminini etkileyen “bireysel/psikolojik”, eğitimli 

ebeveynlerin “sosyal” ve işçi meslek grubundan olanların ise “sağlık/fitnes” boyutlarında tatmin olduğu 

anlaşılmıştır. Sonuç olarak araştırma bebek yüzme programlarından duyulan tatmin düzeyinin, katılımcıların 

demografik özelliklerine göre farklılaştığını ortaya koymakta ve programla ilgili yöneticilere değerlendirme 

fırsatı sunmaktadır.    

 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyonel spor, bebek yüzme aktivitesi, tüketici, tatmin    

  
EXAMINATION OF CONSUMER SATISFACTION OF PARENTS PARTICIPATING IN 

BABY SWIMMING ACTIVITY ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES 

 
Abstract: Baby-swimming programme that children participate together with their parents is one of the recently 

popular recreational sports activities ensuring the development of their cognitive, affective and psychomotor 

abilities. Program designers and businesses should measure the satisfaction level of parents to ensure continuity 

in the program, improve the program, and develop a strategy for the market segment. In this research, the 

satisfaction level of parents who participate in baby-swimming programme was examined according to 

demographics variables, which are used for market segmentation. Research data were collected from the baby-

swimming program participants in Eskişehir, Bursa, Aydın, and İstanbul in the spring and summer of 2017. A 

total of 304 participants selected by the convenience sampling method were included in the study. The data 

were obtained by questionnaires using face-to-face interview method. In the first part of the questionnaire, 

“Sports Consumer Satisfaction Scale” developed by Alexandris and Palialia, (1999) and adapted to the Turkish 

by Şimşek and Mercanoğlu (2014) was taken place. In the second part, the demographic questions were given. 

Descriptive statistics, t-test and ANOVA analysis were used to interpret the data. The results of the analysis 

revealed that there was a statistically significant difference in the satisfaction levels of the participants according 

to gender, education and occupational demographicvariables. The research findings revealed that there was a 

statistically significant difference in the satisfaction levels of participants according to the gender, education 

and occupational group demographic variables. It has been understood that female participants were satisfied 

with the individual/psychological, educated parents were satisfied with social, and workers were satisfied with 

health/fitness dimensions about baby swimming programme. As a result, research reveals that the satisfaction 



Hüseyin ÇEVİK – Orcid ID: 0000-0002-3555-7322 

Kerem Yıldırım ŞİMŞEK – Orcid ID: 0000-0002-5020-9801 

Gizem TURHAN – Orcid ID: 0000-0002-1340-873X 

 

                                 

 

69 
 

level of baby swimming programs varies according to the demographic characteristics of the participants and 

provides opportunity program managers to evaluate their program.   

 

Key Words: Recreational sport, baby swimming activity, consumer, satisfaction  

 

GİRİŞ 

 

Bebek yüzme programları bebeklerin ebeveynleri ile beraber katıldığı, popülerliği ve katılım 

oranı her geçen gün artan spor aktivitesi olarak dikkat çekmektedir (Liang, 2018). Bu aktivite 

sayesinde bebekler anne ya da babaları ile su içinde yakın temas kurma deneyimi 

yaşamaktadır (Barcelona ve ark., 2016). Gelişim evresinin özelliğinden kaynaklı bu dönemde 

dışa bağımlılık söz konusudur (Erikson, 1967). Bu da yüzme eğitim programına anne ya da 

baba ile katılımı zorunlu hale getirmektedir. Bu durum bir rekreasyonel spor aktivitesi olarak 

bebek yüzme eğitim programını özel kılmaktadır. Çünkü ailece yapılan bebek yüzme eğitim 

programı; aile yapısının ve kültürünün gelişmesinde ve sürdürülmesinde destekleyici bir 

özelliğe sahiptir. Gelişim özelliği olarak bu dönemde yaşanan yakınlık bebeklerde güven 

duygusunu geliştirmektedir (Erikson, 1967). Temel motor becerilerin gelişimine katkı 

sağlamaktadır (Sigmundsson ve Hopkins, 2010). Bunun dışında bebek yüzme programları 

reaksiyon zamanı, konsantrasyon, zeka, sosyal davranış, sosyal etkileşim, öz güven, 

bağımsızlık yönünden gelişimi desteklemektedir (Amelia, 2012). Ayrıca, astım hastalığı olan 

çocuklara fayda sağladığı ve fiziksel engelli çocuklarda hareketliliği ve aerobik kapasiteyi 

güçlendirdiği bilinmektedir (Font-Ribera ve ark., 2011). Birçok faydanın elde edildiği bu tarz 

programlara ebeveynlerin talebi giderek artmaktadır (Barcelona ve ark., 2016). 

   

Araştırmacılar, ailece rekreasyon aktivitesine katılımın ve aile işleyişinin çeşitli yönleri 

arasında tutarlı pozitif ilişki olduğunu gözlemlemiştir (Holman ve Epperson, 1984; Orthner 

ve Mancini, 1991; Zabriskie ve McCormick, 2003). Benzer şekilde Karaküçük (2014) 

rekreasyon aktivitelerinin aile fertlerinin birbirine daha fazla bağlanmalarını sağlayarak yaş 

ve çağ farklılıklarını ortadan kaldırdığını ifade etmektedir. Türk toplumunda ailece yapılan 

rekreasyonel spor aktivitelerinin görece sayısal azlığı, bebek yüzme eğitim programlarının 

önemini daha da artırmaktadır. Çünkü Türk toplumu geleneksel, kırsal ve ataerkil bir toplum 

olmaktan sıyrılarak kentleşmiş ve endüstriyel bir toplum olmak için hızlı bir toplumsal 

değişim geçirmektedir. Bu da ailece yapılan rekreasyon aktivitelerinin azalmasına yol 

açmaktadır. Son zamanlardaki ekonomik gelişme ve Türkiye'deki kentsel ve eğitimli 

alanlarda artan refah, hızlı bir sosyal değişime neden olmuştur. Türkiye'deki ailelerin 

%70'inden fazlası teknoloji ve şehirleşmeye dayanan yeni ve hızlı bir yaşam tarzını 

benimsemiştir (Ayçiçeği Dinn ve Caldwell-Harris, 2013; Kağıtçıbaşı, 2010). Bu gelişme hem 

çekirdek hem de geniş ailelerdeki maddi bağımlılıkları zayıflatmakta ve geleneksel Türk 

ailesini hızla değiştirmektedir (Zabriskie ve ark., 2018).  Bu noktada bebek yüzme eğitim 

programları endüstrileşmiş ve kentleşmiş Türk toplumunda aile kültürünün ve yapısının 

gelişmesine, korunmasına ve sürdürülmesine katkı sağlayacak ailece yapılan rekreasyonel 

spor aktivite türlerinden biri olabilir. Ancak bebek yüzme eğitim programları henüz 

gelişmekte olan bir rekreasyonel spor aktivitesi olduğu için incelenmeye ve geliştirilmeye 

muhtaç durumdadır. Bebek yüzme eğitim programlarının yaygınlaşması ve Türk toplumu 

için kalıcı olabilmesi için bireylerin katılımını artırabilecek programların ve hizmetlerin 

oluşturulması gerekmektedir. Bebek yüzme eğitim programlarına katılmak ve katılımı 
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sürdürmek için ebeveynlerin program çıktılarından elde ettikleri kazanımlar, program sonucu 

yaşadıkları tatmin düzeyi ile ilişkili olabilir. Bu durum, bebek yüzme eğitim programlarına 

katılan ebeveynlerin tatmin düzeylerinin incelenmesini gerektirmektedir. Çünkü Türk 

toplumunda popülerliğini artıran bebek yüzme eğitim programlarının ailece yapılabilen bir 

rekreasyonel spor aktivitesi olarak devamlılığını sürdürebilmesi için tüketicilerinin tatmin 

düzeyleri; program tasarlayıcılar ve işletme sahiplerine yol gösterme ve yatırım anlamında 

önemli bir göstergedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Türkiye’deki bebek yüzme eğitim 

programlarının düzenlendiği illerdeki aktivitelere katılan ebeveynlerin tatmin düzeylerini 

belirleyip, program tasarlayıcılar ve rekreasyon işletmelerinin müşteri odaklı pazarlama 

stratejilerine ve eğitim programlarına katkı sağlamaktır. 

 

Kuramsal Çerçeve 

Tüketici tatmini, ürün veya hizmetin bir özelliğinden veya bütün olarak kendisinden, 

tüketimle ilgili keyif verici tatminkarlık yargısı olarak tanımlanmaktadır (Oliver (1997). 

Tatminin ortaya çıkması için en az iki belirleyici faktör gerekmektedir. Bunlar, ürünün veya 

hizmetin kullanımı ile ortaya çıkan bir sonuç ve bu sonuçla karşılaştırma yapmak üzere 

alınacak bir referans noktasıdır. Bir ürün veya hizmetten alınan performans (ürünün iyi 

çalışıp çalışmadığı gibi) o ürün veya hizmetin kullanımı sonucu ortaya çıkan bir sonuç olarak 

kabul edilebilir. Diğer taraftan, Oliver (1997) karşılaştırma için referans alınan olgulara en 

tipik örnek ürünün önceki kullanımından doğan tatmin veya tüketicinin çevresindeki 

tanıdıklarının tatmin algıları olduğunu belirtmiştir. Kısacası, tatmin tüketicilerin ürün ve 

hizmetlerden elde ettiği standart bir hoşnutluğun ifadesidir. İfade edilen bu hoşnutluğun 

oluşması için işletmelere önemli görevler düşmektedir. Bu görevler; hedef pazarın istek ve 

gereksinimlerini tespit etmek, bütünleşik pazarlama araçlarından yararlanıp, alıcıları tatmin 

ederek kar sağlamak ve diğer örgütsel amaçları gerçekleştirmektir. Rekreasyonel spor 

hizmetleri sunan işletmeler için de aynı durum söz konusudur.  Günümüzde ve gelecekte 

rekreasyonel spor hizmeti sağlayan işletmeler için rekreasyon aktivitelerine yönelik 

toplumsal ilgiyi korumak, en önemli işletme sorumlulukları arasındadır. Bu ilgiyi 

koruyabilmenin en temel yolu rekreasyonel spor tüketicisinin beklenti ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilmekten geçmektedir. Çünkü beklenti ve ihtiyaçları yüksek düzeyde karşılanan 

tüketicinin sadık olma eğiliminin arttığı ve gelecekteki tüketim davranışını olumlu düzeyde 

etkilediği bilinmektedir (Cronin ve ark., 2000; Greenwell, 2007). Dahası tüketiciyi tatmin 

etmek, şikayet davranışının azalmasına sebep olmakta, sadakati etkilemekte, geri dönüş 

oranını arttırmakta (Kotler, 1994; Yoshida ve James, 2010), sunulan ürün ve hizmetleri 

tüketmeye devam etme eğilimini etkilemekte (Kwon ve ark., 2005) ve işletme hakkında 

olumlu düşünceye sebep olmaktadır (Kotler, 1994).  

 

Program tasarlayıcılar ve işletmeler açısından tatmin düzeyinin demografik özelliklere göre 

değerlendirilmesi, program ya da hizmete yönelik hedef pazarın seçilmesi ve ona yönelik 

pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi konularında yardımcı olmaktadır (Kotler, 2001). 

Çünkü demografik değişkenler (yaş, eğitim düzeyi, gelir, meslek vb.) pazar yapısının 

anlaşılmasında, pazarın bölümlendirilmesinde (Martins ve Brooks, 2010) ve tüketicilerin 

nesnel olarak tanımlanmasında (Demir ve Kozak, 2013) dikkate alınan temel özelliklerdir.  

Grubun daha anlamlı bir şekilde sınıflandırılmasında yani bölümlere ayrılmasında rol 

oynamaktadır (Dewan ve Mahajan, 2014). Ayrıca demografik değişkenler dikkate alınarak 
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gerçekleştirilecek pazar bölümlendirme pazarlamacılara ve hizmet sağlayıcılara hedef 

pazarın potansiyelinin fark etme ve o gruba yönelik pazarlama stratejilerini özelleştirme 

fırsatı sunmaktadır (Casper ve Stellino, 2008). Ürün veya hizmete yönelik promosyon teması 

geliştirmelerini kolaylaştırmaktadır (Demir ve Kozak, 2013). Bundan dolayı demografik 

değişkenlere göre tatmin ve tatminsizliğin ortaya koyulmasının, bebek yüzme programları 

gibi yeni bir rekreasyonel spor aktivitesine katılımın sürdürülmesi, sunulan programların 

geliştirilmesi, işletmelerin programa yönelik pazarlama yaklaşımlarında farklılığa ve 

değişime gitmeleri konularında yol gösterici olacağına inanılmaktadır.    

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma Eskişehir, Bursa, Aydın ve İstanbul illerinde 2017 yılı bahar ve yaz döneminde 

bebek yüzme programlarına katılan ebeveynler ile gerçekleştirilmiştir. Bu illerdeki bebek 

yüzme programına katılan ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş 195 (%64.1) kadın, 

109 (%35.9) erkek toplam 304 ebeveyn araştırmaya dahil edilmiştir. 

 

Veri Toplama Tekniği ve Aracı 

Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket aracılığıyla toplanmıştır. Anketin birinci 

bölümünde Alexandris ve Palialia, (1999) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması  Şimşek 

ve Mercanoğlu (2014) tarafından yapılan “ Spor Tüketicisi Tatmin Ölçeği” yer almaktadır. 

İkinci bölümde ise demografik sorulara yer verilmiştir. Ölçme aracında toplam 18 madde 

bulunmaktadır.  Ölçme aracının yapısı Doğrulayıcı Faktör Analizi ile (DFA) test edilmiştir. 

Analiz sonucunda 5 faktörlü yapı doğrulanmıştır. Yapı geçerliği yakınsak ve ayrışma 

geçerlik analizleri ile test edilmiştir (Hair ark., 2013). Yakınsak geçerlik için DFA sonucu 

faktör yüklerinin 0.350, ve 0.863 arasında değişen değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Tabachnik ve Fidell (2013), faktör yüklerinin 0.32’den yüksek olması gerektiğini 

önermektedir. Bundan dolayı herhangi bir madde çıkartılmamıştır. Yakınsak geçerlik 

kapsamında faktörlerin ortalama açıklanan varyans (AVE) değerleri ve yapı güvenirliği de 

hesaplanmıştır. Hesaplama sonucu iki faktör hariç diğer faktörlerin AVE değerlerinin 

0.50’den, bütün faktörlerin yapı güvenirlik (CR) değerlerinin ise 0.70’den yüksek olduğu 

anlaşılmıştır. Hair ve ark. (2013)’ göre yakınsak geçerlik için AVE değerlerinin 0,50’den, 

yapı güvenirlik değerlerinin ise 0.70’den yüksek olması önerilmektedir. Hatcher (1994)’a 

göre yapı güvenirliği kabul edilebilir düzeyde ise düşük AVE değerleri kabul edilebilir. 

Dolayısıyla yakınsak geçerliğin sağlandığı ifade edilebilir. Ayrışma geçerliği için faktörler 

arası korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Analizi sonucu faktörler arası korelasyon 

değerlerinin anlamlı, 0.169 ve 0.558 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Hair ve ark. (2013) 

göre ayrışma geçerliği için faktörler arası korelasyon değerinin 0.90’ı aşmaması 

önerilmektedir. Sonuç olarak ölçeğin yapı geçerliğine sahip olduğu ifade edilebilir. 

Güvenirlik için ise Cronbach’s alpha değerleri hesaplanmıştır. Toplam Cronbach Alpha 

değeri 0.870’dir. Bu değer Nunnaly ve Bernstein (1994)’ göre 0.70’den büyük olduğu için, 

yüksek güvenirlikten bahsedilebilir.  
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Veri Analizi 

Veri analizinde önce dağılımın normal olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bunun için basıklık 

ve çarpıklık değerleri dikkate alınmıştır. Basıklık değerinin 3,250 ve -800, çarpıklık 

değerinin ise -1,786 ve -441 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Kline (2011) göre verinin 

normal dağılıma sahip olduğunu söylemek için çarpıklık değerinin 3.0’dan, basıklık 

değerinin 10.0’dan küçük olması gerekmektedir. Bu değerler dikkate alındığında verinin 

normal dağılıma sahip olduğu anlaşılmaktadır. Verinin normal dağılım gösterdiği 

anlaşıldıktan sonra verinin yorumlanmasına geçilmiştir. Verinin yorumlanmasında 

tanımlayıcı istatistik, iki grubun karşılaştırılmasında t-testi ve ikiden fazla grubun 

karşılaştırılmasında ise ANOVA analizleri kullanılmıştır. Grupların varyanslarının eşitliği 

Levene Testi ile kontrol edilmiştir. Grup varyanslarının eşit olduğu varsayımı 

karşılandığında, aradaki farkın kaynağını belirlemek amacıyla Post-Hoc testlerinden 

Bonferroni kullanılmıştır. Varyanslar eşit olmadığında ise Tamhane's T2’den 

yararlanılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen etki büyüklüğü eta kare değeri ile 

incelenmiştir. Eta karenin alacağı 0.01 değeri küçük, 0,06 değeri orta ve 0,14 değeri geniş 

etki büyüklüğü olarak yorumlanmaktadır (Salkind ve Green, 2005). 

 

BULGULAR 

 

Bebek yüzme eğitim programına katılan ebeveynlerin tatmin düzeylerinin incelendiği 

araştırmada öncelikle katılımcıların demografik özellikleri değerlendirilmiştir. Tablo 1’de 

görüldüğü gibi kadınların oranı (%64.1) erkeklere göre (35.9) daha fazladır. Katılımcıların 

çoğunluğu 30-36 yaş (%37.8) aralığındadır. Mesleğe göre en fazla katılım memur meslek 

grubundan (%40.1) olmuştur. Katılımcıların çoğunluğu üniversite eğitimi almış (62.8) ve 

gelir düzeyi yüksek (%52.9) kişilerden oluşmaktadır.   

  
Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

Demografik Özellikler 

 Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 
 Frekans (n) 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet   Eğitim Durumu   

Erkek 109 35.9 Ortaöğretim ve altı 45 14.8 

Kadın 195 64.1 Önlisans/Lisans 191 62.8 

Yaş     Lisans Üstü 68 22.4 

23-29 39 15.9 Gelir Düzeyi   

30-36 93 37.8 2000 TL ve daha az 47 15.5 

37-43 56 22.8 2001-4000 TL 96 31.6 

44 ve üzeri 58 23.6 4001 TL ve daha fazla 161 52.9 

Meslek      

İşçi 59 19.4    

Memur 122 40.1    

Serbest Meslek 56 18.4    

Diğer 67 22.0    

 

Bebek yüzme aktivitesine katılan ebeveynlerin demografik özellikleri incelendikten sonra, 

tatmin düzeyi puanları arasında cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, meslek ve gelir değişkenlerine 

göre fark olup olmadığı t-test ve ilişkisiz örneklem tek yönlü varyans analizi ile 
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değerlendirilmiştir. Cinsiyet, eğitim düzeyi ve meslek değişkenlerinde anlamlı farklılığa 

rastlanılırken, yaş ve gelir düzeyinde ise anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir.  

 
Tablo 2. Spor tüketicisi tatmin ölçeği boyutlarının ebeveynlerin cinsiyetine göre karşılaştırması 

Faktörler Cinsiyet n x ̅ Sd. T p 

Tesisler/Hizmetler Erkek 109 4,348 0,576 0,001 0,999 

Kadın 195 4,348 0,615 

Bireysel/Psikolojik Erkek 109 4,232 0,536 2,261 0,024* 

Kadın 195 4,372 0,510 

Dinlenme Erkek 109 4,235 0,617 0,202 0,840 

Kadın 195 4,251 0,676 

Sosyal Erkek 109 4,343 0,603 0,594 0,553 

Kadın 195 4,384 0,566 

Sağlık/Fitness Erkek 109 4,375 0,562 0,114 0,909 

Kadın 195 4,367 0,567 
*p<.05       

 

Eğitim programına katılan ebeveynlerin tatmin düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde, anlamlı bir farklılığa “bireysel/psikolojik 

(t=2,261/p<0.05)” boyutta rastlanılmaktadır. Gruplar arası farka bakıldığında kadın 

katılımcıların (X= 4.3729) erkeklere göre yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir 

(Tablo 2). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (η2= 0,017) ise bu farkın küçük düzeyde 

olduğunu göstermektedir.      

 
Tablo 3. Spor tüketicisi tatmin ölçeği boyutlarının ebeveynlerin eğitim düzeyine göre karşılaştırması 

Faktörler Eğitim Durumu n Ortalama Sd. F p 

Tesis/Hizmetler 

İlk-öğretim-ortaöğretim 45 4,377 0,515 

2,339 0,098 Önlisanss -Lisans 191 4,390 0,606 

Lisansüstü 68 4,210 0,622 

Bireysel/Psikolojik 

İlköğretim-ortaöğretim 45 4,407 0,474 

1,260 0,285 Önlisanss -Lisans 191 4,328 0,558 

Lisansüstü 68 4,250 0,440 

Dinlenme 

İlköğretim-ortaöğretim 45 4,266 0,621 

1,099 0,334 Önlisanss -Lisans 191 4,277 0,677 

Lisansüstü 68 4,142 0,607 

Sosyal 

İlköğretim-ortaöğretim 45 4,385 0,577 

3,891 0,021* Önlisans -Lisans 191 4,426 0,556 

Lisansüstü 68 4,201 0,617 

Sağlık/Fitness 

İlköğretim-ortaöğretim 45 4,355 0,489 

0,075 0,928 Önlisanss -Lisans 191 4,379 0.,76 

Lisansüstü 68 4,352 0,584 

   *p<.05       

 

Tatmin düzeyinde eğitim durumuna göre fark olup olmadığı incelendiğinde, “sosyal” boyutta 

(F= 3.891 / p<0.05) anlamlı farklılık gözlenmiştir. Gruplar arasında ise önlisan-lisans eğitim 
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düzeyine sahip (X= 4.4264) olanların ortalamalarının istatistiki olarak anlamlı olduğu 

görülmüştür (Tablo 3). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (η2= 0,025) ortaya çıkan 

farkın küçük olduğunu göstermektedir.         

 
Tablo 4. Spor tüketicisi tatmin ölçeği boyutlarının ebeveynlerin mesleğine göre karşılaştırması 

Faktörler Gelir Durumu n Ortalama Sd. F p 

Tesis/Hizmetler 

İşçi 59 4,446 0,602 

1,650 0,178 Memur 122 4,385 0,604 

Serbest Meslek 56 4,309 0,713 

Diğer 67 4,228 0,464 

Bireysel/Psikolojik 

İşçi 59 4,337 0,543 

1,867 0,135 
Memur 122 4,394 0,526 

Serbest Meslek 56 4,211 0,553 

Diğer 67 4,271 0,458 

Dinlenme 

İşçi 59 4,231 0,649 

0,694 0,556 
Memur 122 4,308 0,691 

Serbest Meslek 56 4,178 0,616 

Diğer 67 4,199 0,625 

Sosyal 

İşçi 59 4,384 0,621 

0,657 0,579 
Memur 122 4,418 0,594 

Serbest Meslek 56 4,315 0,597 

Diğer 67 4,315 0,493 

Sağlık/Fitness 

İşçi 59 4,508 0,452 

3,964 0,009* 
Memur 122 4,428 0,564 

Serbest Meslek 56 4,297 0,695 

Diğer 67 4,204 0,492 

 

Katılımcıların tatmin düzeylerinin meslek grubuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı test 

edildiğinde, “sağlık /fitnes” (F= 3.891 / p<0.05)  boyutunda anlamlı farklılık gözlenmiştir. 

Gruplar arasında fark incelendiğinde işçi meslek grubundan (X= 4.4264) olanların 

ortalamalarının istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Tablo 4). Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü (η2= 0,038) ise bu farkın küçük düzeyde olduğunu 

göstermektedir.       

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Araştırmada Türkiye’deki bebek yüzme eğitim programlarının düzenlendiği illerdeki 

aktivitelere katılan ebeveynlerin tatmin düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı 

gerçekleştirmek program tasarlayıcılar ve rekreasyon işletmelerine, müşteri odaklı pazarlama 

stratejilerini ve eğitim programlarını değerlendirme fırsatı sunabilir. Araştırma kapsamında 

ebeveynlerin tatmin düzeyi cinsiyet, meslek, eğitim ve gelir düzeyi demografik özelliklerine 

göre incelenmiştir. Analizler sonucunda tatmin düzeyinin cinsiyet, eğitim düzeyi ve meslek 

grubuna göre istatistiksel olarak farklılaştığı saptanmıştır.     
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Araştırmanın önemli sonuçlarından biri kadınların erkeklere göre tatmin düzeyini etkileyen 

“bireysel/psikolojik” boyutta daha yüksek ortalamaya sahip olmasıdır. Kadın tüketicilerin 

tatmin düzeylerinin erkeklere göre yüksek olması, işletmeler açısından bir avantaj olarak 

değerlendirilebilir. Çünkü bebek yüzme programları hizmet endüstrisi içerisinde yer almakta 

(Liang, 2018) ve hizmet endüstrisinde kadın tüketiciler erkeklere göre beklentileri daha 

yüksek pazar bölümünü oluşturmaktadır (Buda ve ark., 2006; Snipes ve ark., 2004). 

Dolayısıyla sunulan hizmet açısından kadınları tatmin etmek zor olabilir. Ancak bebek 

yüzme programları sunan işletmelerin bunu başardığı söylenebilir. Mittel ve Kamakura 

(2001)’nın gerçekleştirdiği araştırmada, tüketici tatmin durumuna göre kadınların tekrar aynı 

marka ya da hizmeti satın alma olasılığının erkeklere göre daha yüksek olduğu 

raporlanmıştır. Bu durumdan mevcut müşterilerini elinde tutmak isteyen işletmeler açısından 

kadın tüketicileri tatmin etmenin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu tarz aktivitelere 

kadınların katılım oranı yüksek olabilir. Nitekim araştırmaya dahil edilen örneklem cinsiyet 

özelliğine göre incelendiğinde % 64.1’nin kadınlardan oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu 

durum bebek yüzme programı sunan işletmelerin hedef pazar bölümlerinden birinin kadınlar 

olabileceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte tatmin olan tüketicilerin işletmeye yönelik 

olumlu algılara sahip oldukları dikkate alındığında (Garcia-Fernandez ve ark., 2018), hem 

kadın hem erkek tüketicileri tatmin etmenin, işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek adına 

önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

Araştırmanın diğer bir sonucu bebek yüzme programına katılan ebeveynlerden 

önlisans/lisans eğitim düzeyine sahip olanların tatmini etkileyen sosyal boyutta diğerlerine 

göre yüksek ortalamaya sahip olmalarıdır. Benzer bir sonuç Tsiotsou ve Vasioti (2006)’nin 

kısa dönem turda rekreasyon aktivitelerine katılan ve turizm hizmetlerinden yararlananların 

tatmin düzeyini demografik değişkenlere göre incelediği araştırmada ortaya çıkmıştır. 

Araştırma bulgularında, eğitim düzeyi yüksek olan katılımcıların tatmin düzeylerinin de 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde eğitimli tüketicilerin ürün ve hizmet 

konusunda beklentilerinin yüksek olduğu ifade edilmektedir (Brady ve Cronin, 2001). Ayrıca 

eğitimli tüketiciler satın alma öncesi daha fazla bilgi edinme ve alternatifleri arama 

eğilimindedir (Mittal ve Kamakura, 2001). Bu durumda bebek yüzme programına katılan 

eğitimli ebeveynler için beklentilerinin karşılandığı ve sunulan programın onlar için uygun 

alternatiflerden biri olduğu ifade edilebilir.  

 

Spora katılmak sosyalleşme ve yeni arkadaşlar edinmenin bir yolu olarak 

değerlendirilmektedir (Alexandris ve Palialia, 1999). Araştırmada eğitim düzeyi yüksek 

katılımcıların spor tüketicisinin tatminini etkileyen sosyalleşme boyutunda yüksek 

ortalamaya sahip olması, bebek yüzme programlarının eğitimli ebeveynlerin sosyalleşmesine 

fırsat sağlayan bir özelliğe sahip olduğunun göstergesi olabilir. Ayrıca, tatminin tekrar satın 

alma davranışının güvenilir bir göstergesi olduğu dikkate alınırsa (Cho ve ark., 2004), bu tarz 

spor programları aracılığıyla sosyalleşme arayışında olanların ileride tekrar satın alma 

davranışı göstereceği düşünülebilir.  

 

İşletmeler ve program tasarlayıcılar tarafından sosyalleşme spor aktivite sürecinin bir parçası 

haline getirilmelidir. Toplantı, kutlamalar ve yemek gibi birlikte zaman geçirilebilecek 

organizasyonlar tüketicilerin sosyal ihtiyaçları ve beklentileri konusunda tatmin olmalarına 
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yardımcı olabilir. Aktivite sırasında ve aktivitenin gerçekleştiği tesislerde oluşturulan 

arkadaşlık ve sıcak ortam da buna yardımcı olabilir. Böylece tüketicinin işletme ve programa 

yönelik algısı pozitif yönde değişim gösterebilir. Olumlu algıya sahip tüketicilerin 

çevrelerine yaşadıkları deneyimle ilgili pozitif düşüncelerini ifade etmesi beklenen bir 

durumdur. Bu durum işletme ve programın yeni müşteriler kazanmasında etkili olabilir.   

          

Araştırma sonuçlarından biri de işçi meslek grubundan olanların tüketici tatminini etkileyen 

“sağlık/fitnes” boyutunda istatistiki olarak anlamlı fark ortaya koymasıdır. Sağlık/fitnes 

boyutunda yüksek ortalamaya sahip olanların programa katılım sonucu sağlık ve fitnes ile 

ilgili ihtiyaçları ve beklentileri karşılanmış olarak yorumlanmaktadır (Alexandris ve Palialia, 

1999). Bu sonuç işçi meslek grubundan olan ebeveynlerin çocukları için yüzme programında 

sağlıklı sonuçlar elde ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Daha önceki araştırmalar 

rekreasyonel spora katılmanın bireye fiziksel, zihinsel ve psikolojik yönlerden katkılar 

sağladığını (Haines ve Fortman, 2008) ispatlamıştır. Ancak bu araştırmada programa katılım 

sonrası elde edilen sonuçlar ebeveynlerin bakış açısına göre değerlendirilmektedir.   

 

Araştırma bulgularına göre son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan aile ile katılım sağlanan 

bebek yüzme programlarına yönelik tatmin boyutları katılımcıların cinsiyet, eğitim ve 

meslek grubu demografik değişkenlerine göre istatistiki anlamda farklılaşmaktadır. Yaş ve 

gelir değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır. Gelir düzeyi arttıkça spora 

katılım oranında artış beklenmektedir (Farrell ve Shields, 2002). Düşük gelir düzeyi ise spora 

katılımın önünde bir engel olarak değerlendirilmektedir (Breuer ve Wicker, 2008). Bebek 

yüzme programının özel havuzlarda gerçekleştirilmesi, bir ders saatindeki katılımcı sayısının 

sınırlı tutulması, derslerin özel eğitimli eğitmenler tarafından sunulması vb. nedenler 

maliyetini yükseltebilmektedir. Dolayısıyla bu yüksek maliyeti karşılayabilecek 

katılımcıların, gelir düzeyi yüksek gruptan olduğu ifade edilebilir. Klopotan ve ark., (2016) 

gelir düzeyinin tüketici tutumu üzerinde anlamlı etkisinden söz etmektedir. Scott ve Shieff 

(1993)’e göre ise farklı gelir seviyesine sahip tüketicilerin algıları değişkenlik 

göstermektedir. Araştırma sonucunda tatmin düzeyinde gelire göre anlamlı farklılığın 

olmamasının sebebi katılımcıların aynı gelir düzeyine sahip olması olabilir. Yaş 

değişkeninde anlamlı farklılığın olmamasının sebebi ise araştırma katılımcılarının yaş 

ortalaması ile ilişkili olabilir. Bebek yüzme programına katılan ebeveynlerin çoğunluğunun 

36 yaş ve altında yer alan gruptan olduğu görülmektedir. Mankongvanichkul (2010)’ e göre, 

genç tüketiciler deneyimi az olduğu için sunulan hizmeti değerlendirmede zorlanmaktadır. 

Bundan dolayı, tatmin düzeyinde yaşa göre anlamlı bir farklılığın olmamasının sebebi 

katılımcıların sunulan hizmet konusunda deneyim eksikliği olabilir. Sonuç olarak işletmeler 

pazar bölümü olarak yaş ve gelir demografik özelliğine yönelik pazarlama stratejilerini 

gözden geçirebilir veya bu değişkenlerin hedef pazarın bölümü olup olmadığını inceleyebilir.  

Aile ile birlikte gerçekleştirilen rekreasyonel aktivitelerin öneminin fark edilmesinden dolayı 

bebek yüzme aktivitesi gibi programların giderek artacağı tahmin edilmektedir. Bu tarz 

programları sunan işletmeler ve program tasarlayıcılar arasında rekabet yoğunlaşması 

olasıdır. Buna bağlı olarak da pazarlama stratejileri giderek önemli bir hale gelebilir. 

İşletmeler sürekli katılımcılarını tatmin etmek ve onların katılımını sürdürmek için 

sundukları hizmet ve programları geliştirmek durumundadır. Bunu mevcut tüketicilerini elde 

tutma ve yeni tüketicilere ulaşmak için de yapmaları gerekmektedir. Katılımcıların tatmin 
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düzeylerinin artması, işletmelere tüketicileri ellerinde tutma imkanı sağlarken, onların başka 

işletmelerden benzer hizmetleri talep etme ve satın alma gibi davranış değişikliğini 

engelleyebilir. Bu yüzden pazardaki rakipler için tatmin olmuş tüketicileri elde etmek zor 

olabilir. Rekreasyon işletmelerinin bu zorluğu aşabilmesi için kalite, tatmin ve davranışsal 

niyetler zinciri teorisinin temel varsayımı olan yüksek kaliteli hizmeti sunarak rekabetçi bir 

pazarda hayatta kalabilmeyi, müşterilerini tatmin edebilmeyi, korumayı ve uzun vadeli 

faydalar üretebilmeye dikkat etmelidir (Cronin ve Taylor, 1992; Dabholkar ve ark., 2000). 

Sonuç olarak işletmeler ve program tasarlayıcıların tüketici tatminini zaman zaman 

değerlendirmeleri, demografik özelliklere göre hedef pazar bölümlerine yönelik stratejileri 

gözden geçirmeleri gerekmektedir. 

 

SINIRLILIKLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu araştırmanın diğer araştırmalarda olduğu gibi bazı sınırlılıkları vardır. Araştırma 

Eskişehir, Bursa, Aydın ve İstanbul’da düzenlenen bebek yüzme programı katılımcılarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçildiği için 

evrenin tamamını yansıtmamaktadır. Katılımcıların tatmin düzeyleri sadece cinsiyet, yaş 

eğitim durumu, meslek ve gelir demografik değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmaya 

dahil edilmeyen diğer özellikler (medeni durum, ikamet edilen şehir vb.) gelecekteki 

araştırmaların konusu olabilir. Ayrıca araştırmaya dahil edilmeyen değişkenlerin bebek 

yüzme programları için pazar bölümü olup olmadığı incelenebilir.        

   

İleride gerçekleştirilecek araştırmalarda boylamsal yaklaşımlarla tüketici tatminindeki 

değişimler incelenebilir. Ayrıca diğer şehirlerde düzenlenen bebek yüzme programlarına 

katılanlar araştırmaya dahil edilebilir.  Bunun dışında bu çalışmada katılımcıların sadece 

tatmin düzeyi incelenmiştir. Gelecek araştırmalarda tatmin yapısının yanında tekrar satın 

alma, ağızdan ağıza iletişim ve alternatiflere yönelme gibi yapılar eklenerek aralarındaki 

ilişki incelenebilir. Son olarak nitel ya da nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının birlikte 

kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılarak, bebek yüzme programlarına yönelik daha 

detaylı bilginin elde edilebileceği araştırmalar tasarlanabilir.    
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