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1. Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü?
2. Makaledek başlık, alt başlık ve çer k uyumu ?

Yeterl
Yeterl

Açıklama :
Açıklama :

3. Makalen n d l ve fade bakımından uygunluğu ?
4. Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını çer yor mu?

Yeterl
Yeterl

Açıklama :
Açıklama :

5. İng l zce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını çer yor mu?

Yeterl

Açıklama :

6. Makalede kullanılan yöntem n uygunluğu ?
7. Sonuçlar ve tartışmanın b l msel sunuluşu ve tartışılması ?
8. Öner ve değerlend rmeler n anlamlılığı, geçerl l ğ ?
9. Makalede ç zelge, şek l ve görsell ğ n yeterl l ğ ?
10. Kaynakların kullanımı ve lg l l teratürün güncell ğ ?
11. Makalen n özgünlüğü ve lg l olduğu alana katkısı var mı?
Hakem n makale hakkında kararı
Düzelt lm ş Hal n Görmel y m

Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Düzeltmelerden sonra yayınlanab l r
Hayır
Çalışma ulaşılan katılımcı sayısı, kullanılan kaynak, l teratür le l şk lend rme bakımından gayet y d r.
Sadece yazarlar neden bu demograf k değ şkenler terc h ett kler n daha net açıklamalılar. Çalışmaya bazı
notlar ekled m. D kkate alınmasında fayda var d ye düşünüyorum. Bu değ ş kl kler yapıldıktan sonra
çalışma yayımlanab l r
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ÖZEL SPOR SALONU MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTELERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING THE SERVICE QUALITY OF PRIVATE GYM CUSTOMERS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
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Bu çalışmada, özel spor salonları müşter ler n n bekled kler ve algıladıkları h zmet kal teler n n bazı demograf k değ şkenler açısından
ncelenmes amaçlanmıştır. Araştırma n cel araştırma yöntemler nden tarama model nde desenlenm şt r. Çalışmaya seçk s z olmayan
örnekleme yöntmeler nden kolayda yöntem yle seç len toplam 1150 k ş katılmıştır. Ver toplama aracı olarak H zmet Kal tes Değerlend rme
Ölçeğ (Gürbüz, 2003) kullanılmıştır. Ver ler n normall k sınamasında Kolmogorov-Sm rnov test değerler d kkate alınmış ve ver ler n normal
dağılım göstermed kler tesp t ed lm şt r. Ver ler n anal z nde Mann-Wh tney U, Kruskall Wall s H ve Spearman Korelasyon testler
uygulanmıştır. Araştırma bulguları, Beklenen H zmet Kal tes Ölçeğ Personel (x̄=6,29±.865) alt boyutunun en fazla ortalama değere; tes s
(x̄=5,96± 1.041) alt boyutunun se en az ortalama değere sah p olduğunu göstermekted r. Algılanan H zmet Kal tes ölçeğ nde se tes s
(x̄=4,90±1.301) alt boyutunda en fazla ortalama tesp t ed l rken, program (x̄=4,75±1.459) alt boyutunda se en az ortalama değer
görülmüştür. Meden durum değ şken açısından se sadece beklenen h zmet kal tes ölçeğ nde evl grup leh ne anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Ayrıca meslek gruplarına göre beklenen h zmet kal tes ölçeğ alt boyutlarında anlamlı farklılaşmalar görülmüştür. Korelasyon
anal z sonuçlarında se Beklenen H zmet Kal tes ve algılanan h zmet kal tes ölçeğ alt boyutlarında anlamlı l şk ler gözlemlenm şt r. Sonuç
olarak h zmet kal tes , müşter n n şletme terc hler nde önem verd ğ ve memnun yet n n sağlanmasında etk l unsurlardan b r s olarak
düşünüleb l r. Araştırma sonuçları da göstermekted r k , meden durum ve meslek grupları g b demograf k değ şkenler n beklenen ve
algılanan h zmet kal tes n etk leyeb leceğ söyleneb l r.
Spor salonları, F tness, h zmet kal tes , beklenen h zmet kal tes , algılanan h zmet kal tes
In th s study, t was a med to exam ne the qual ty of serv ce expected and perce ved by the customers of pr vate gyms n terms of some
demograph c var ables. The research was des gned n survey model, wh ch s one of the quant tat ve research methods. A total of 1150
nd v duals selected w th the conven ence sampl ng method, wh ch s one of the non-random sampl ng methods, part c pated n the study.
Serv ce Qual ty Assessment Scale (Gürbüz, 2003) was used as the data collect on tool. In the normal ty test of the data, KolmogorovSm rnov test values were taken nto cons derat on and t was determ ned that the data d d not show normal d str but on. In the analys s of
the data, Mann-Wh tney U, Kruskall Wall s H and Spearman Correlat on tests were used. Research f nd ngs show that the Expected
Serv ce Qual ty Scale has the h ghest average value for the Personnel (x̄=6.29±.865) sub-d mens on and the lowest average value for the
fac l ty (x̄=5.96± 1.041) sub-d mens on. On the other hand, n the Perce ved Qual ty of Serv ce scale, wh le the fac l ty (x̄=4.90±1.301) subd mens on has the h ghest average, the program (x̄=4.75±1.459) sub-d mens on has the lowest average value. In terms of mar tal status
var able, s gn f cant d fferences were found only n favor of the marr ed group n the expected serv ce qual ty scale. In add t on, s gn f cant
d fferent at ons were observed n the sub-d mens ons of the expected serv ce qual ty scale accord ng to the occupat onal groups. In the
correlat on analys s results, s gn f cant relat onsh ps were observed n the Expected Serv ce Qual ty and perce ved serv ce qual ty scale subd mens ons. As a result, serv ce qual ty can be cons dered as one of the factors that customers attach mportance n the r bus ness
preferences and that s effect ve n prov d ng sat sfact on. The results of the research also show that demograph c var ables such as mar tal
status and occupat onal groups can affect the expected and perce ved serv ce qual ty.
Key Words: Gyms, F tness, serv ce qual ty, expected serv ce qual ty, perce ved serv ce qual ty
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