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ÖN SÖZ 

Bu kitap, işletme, yönetim ve muhasebe alanında çalışmalar yapan 

değerli akademisyenler ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bölümlerden 

oluşmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar, insan faktörünü odak noktasına 

almaktadır. Bu doğrultuda insanın kazanımlarının artırılmasını amaç edinen 

çalışmaların yapıldığı önemli bir alandır. Sanayi devriminden sonra 

gerçekleşen gelişmenin en önemli etkisi insan faktörünün değerinin ne 

düzeyde olduğunun anlaşılmasıdır. Gelişen teknoloji, insanın değerine daha 

fazla odaklanılması gerektiği gerçeğini gözler önüne sermiştir. Özellikle 

sosyal bilimlerin içerisinde yer alan diğer alanlar gibi işletme, yönetim ve 

muhasebe gibi alanlarda da insanın niteliklerinin artırılmasına odaklanılmıştır. 

İnsana verilen önemin farklı yönlerden değerlendirildiği bu kitap genelde 

iktisadi ve idari bilimler literatürüne, özelde ise işletme, yönetim ve muhasebe 

literatürüne farklı bakış açıları kazandırmaktadır.  

Çalışma toplamda on bir bölümden meydana gelmektedir. Birinci 

bölümde işyerinde aile faktörüne yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci 

bölümde, çalışanların işten ayrılma olasılığına yönelik bir çalışma yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde, insan kaynakları süreçlerinde yapay zeka kullanımı 

incelenmiştir. Dördüncü bölümde, Türkiye’de güç mesafesi ile ilgili olarak 

hazırlanan lisansüstü tezlere yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Beşinci 

bölümde, yönetim kurulu etkinliğine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. 

Altıncı bölümde, muhasebe düzensizlikleri ile mücadelede iç kontrol 

sistemlerinin rolüne ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Yedinci bölümde, TMS-2 

stoklar standardı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Sekizinci bölümde, hizmet 

pazarlamasında hizmet tasarımı konusuna yönelik bir çalışma yapılmıştır. 

Dokuzuncu bölümde ise hizmet kalitesi kavramı ve bu kavramın ölçüm 

modellerine yönelik bir çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada emeği geçen bütün araştırmacılara ve kitabın basımını titiz 

bir süreç takip ederek gerçekleştiren İKSAD Yayınevi’ne teşekkürlerimi 

sunar, yapılan çalışmaların literatüre, araştırmacılara ve ilgili olan tüm 

kesimlere faydalı olmasını dilerim.  

Dr. Safa ACAR 

Editör, Mart 2022 
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GİRİŞ 

Ġçinde bulunduğumuz çağdaş yaşam döneminde kadınlar eskiye 

nazaran çalışma hayatında daha fazla varlık göstermektedirler. Bu durum iş 

yaşamını etkilediği kadar aile yaşamını da etkilemiştir. Bireylerin günlük 

hayatta en fazla üstlendiği sorumluluklar iş ve aile yaşamından 

kaynaklanmaktadır. Ġnsanlar bir aile içerisinde doğar, büyür ve yaşamlarının 

belirli bir döneminden sonra çalışmaya başlarlar. Bu nedenle günün 

çoğunluğunu ya işte çalışarak ya da aileleri ile birlikte geçirmektedir. Ġnsan 

hayatının büyük kısmını etkisi altında tutan iş ve aile ile ilgili roller bireyin 

hayatı boyunca üstlendiği en belirgin roller olarak kabul edilmektedir 

(Özdevecioğlu ve Doruk, 2009:71). Çalışanlar günlük yaşantılarında iki tür 

beklentiyi karşılamak zorundadırlar: iş yeri beklentileri ve aile beklentileri. 

Örgütler çalışanlardan işte yüksek performans gösteren işgören olmalarını 

beklerken; çalışanın ailesi ise, aile sorumluluklarını yerine getirmesini ve aile 

ile daha fazla zaman geçirmesini beklemektedir. 

Ġş-aile dengesinin bireyler, kuruluşlar ve toplum için önemli etkileri 

bulunmaktadır bu nedenle, iş ve aile alanlarının kesişimini araştıran artan 

sayıda araştırma vardır. Geçmişte, iş-aile yaşamı üzerine yapılan araştırmalar, 

iş ve aile yaşamı arasındaki örneğin, iş-aile çatışması gibi olumsuz 

bağlantılara odaklanmış, olumlu bağlantıları büyük ölçüde göz ardı etmiştir 

(McNall vd., 2010: 381). Ġş-aile ilişkisi ile ilgili olarak, pozitif yayılma, 

kolaylaştırma, geliştirme ve zenginleştirme gibi çeşitli terimlerle etiketlenen 

iş-aile yaşamının olumlu tarafını incelemeye yönelik çalışmaların 

artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalarda öneriler sunulmuştur (McNall vd., 

2009: 62). 

Akademisyenler, iş ve ailenin birbirleri üzerinde faydalı etkileri 

olabileceğini kanıtlarıyla birlikte ortaya koymuşlardır. Pozitif yayılma, 

zenginleştirme ve kolaylaştırma dâhil olmak üzere iş-aile arayüzünün olumlu 

yanını yansıtan çok sayıda yapı önerilmiştir. Çoğu zaman, bu terimler belirli 

tanımlar ve iyi anlaşılmış ayrımlar olmaksızın birbirinin yerine kullanılmakta 

ve bu da kavramsal belirsizliğe ve kafa karışıklığına yol açmaktadır (Wayne, 

2009:105). Pozitif yayılma, kolaylaştırma, geliştirme ve zenginleştirme dâhil 

olmak üzere iş ve aile arasındaki pozitif bağlantıları tanımlamak için birçok 

yapı etiketi birbirinin yerine kullanılmaktadır ancak bu yapılar farklıdır 

(Carlson vd., 2006:133). 
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Grzywacz ve Marks (2000) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, iş-

aile çatışması, iş-aile kolaylaştırması, aile-iş çatışması ve aile-iş 

kolaylaştırmasının farklı yapılar olduğu ortaya konulmuştur (Hill, 2005:798). 

Araştırmalar, iş ve aile rollerinin pozitif etkileşiminin, pozitif yayılma, 

kolaylaştırma ve zenginleştirme gibi farklı formlarda karşımıza çıktığını 

ortaya koymuştur (Mishra, 2015:46). Bu çalışmada, ailenin işyeri üzerindeki 

etkisini araştırmak ve ailenin işyerinde varlığını hem olumlu hem de olumsuz 

olarak hissettirmesinin muhtemel olduğu bu yapıların her birini açıklayan ve 

aralarındaki ilişkileri ve birbirlerinden farklılaşan yönlerini netleştiren bir 

çerçeve sunulmaktadır. 

İŞ AİLE DENGESİ 

Son yıllarda iş ve aile arasındaki bağlantılara ilişkin araştırmaların 

miktarı çarpıcı biçimde artış göstermiştir. Ġş ve aile arasındaki bu bağlantılar 

kuruluşlar, aileler ve toplum için önemlidir (Edwards ve Rothbard, 2000:178). 

Son yıllarda iş-aile çatışması veya müdahalesi, iş-aile uyumu, iş-aile telafisi, 

iş-aile segmentasyonu, iş-aile zenginleşmesi, iş-aile genişlemesi ve iş-aile 

dengesi gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır (Gregory ve Milner, 2009:1). 

Ġş-yaşam dengesi, gelirin ağırlıklı olarak işgücü piyasaları aracılığıyla 

üretildiği ve dağıtıldığı toplumlarda kurumsal ve kültürel zaman ile çalışma ve 

çalışma dışı alanlar arasındaki ilişkidir (Felstead vd., 2002:56). Ġş-yaşam 

dengesi çalışanların gün içinde tüm yapacaklarının programlanması değil 

aksine iş hayatı ve yaşamlarının uygun ve esnek bir dengede tutulmasıdır 

(Yılmaz ve Bakan, 2020:698). Greenhaus ve Allen dengeyi, “bireyin iş ve aile 

rollerindeki etkinliği ve memnuniyetinin, belirli bir zamanda bireyin yaşam 

rolü öncelikleriyle ne ölçüde uyumlu olduğu” olarak tanımlamaktadır 

(Akt.Butler vd., 2009:11).  

Ġş-aile dengesi kavramı ise iş-yaşam dengesinden önce gelir ve 

'bireylerin iş rollerine ve aile rollerine eşit derecede dâhil oldukları ve eşit 

derecede tatmin oldukları' anlamına gelmekte, böylece her iki role de eşit 

öncelik vererek, iş-aile çatışması hızla çözülebilmektedir  (Gregory ve Milner, 

2009:1). Yapılan bir diğer çalışmada ise iş-aile dengesi, iş ve aile 

kaynaklarının iş ve aile taleplerini karşılamak için yeterli olduğu ve katılımın 

her iki alanda da etkili olduğu küresel bir değerlendirme olarak kabul 

edilmektedir (Voydanoff, 2005:825). 
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Ġş-aile dengesini açıklamak üzere Clark (2000) tarafından, iş ve aile 

sistemleri arasındaki birincil bağlantının duygusal değil, insan olduğunu 

savunan “Ġş-Aile Sınır Teorisi” geliştirilmiştir. Ġş/aile sınırı teorisi, bireylerin 

dengeyi sağlamak için iş ve aile alanlarını ve aralarındaki sınırları nasıl 

yönettiklerini ve müzakere ettiklerini açıklayan bir teoridir. Bu teorinin 

merkezinde, 'iş' ve 'aile'nin birbirini etkileyen farklı alanlar veya çevreler 

oluşturduğu fikri vardır (Clark, 2000:751). Clark’a göre, insanlar, iş dünyası 

ve aile dünyası olmak üzere iki dünya arasında günlük geçişler yapan sınırları 

geçen kişilerdir. Ġnsanlar bu dünyaları ve aralarındaki sınırları şekillendirir ve 

sınırı geçen kişinin o dünya ve o dünyanın üyeleriyle ilişkisini belirlerler. 

Ġnsanlar çevrelerini şekillendirirken, çevreleri de onları şekillendirir. Ġş/aile 

sınır teorisi, sınırı geçen kişiler ile iş ve aile yaşamları arasındaki etkileşimi 

açıklamayı, çatışmanın ne zaman ortaya çıkacağını tahmin etmeyi ve dengeyi 

sağlamak için bir çerçeve sunmayı amaçlayan bir teoridir (Clark, 2000:748). 

Ġş-aile dengesinin daha iyi anlaşılması, çalışanların iş ve aile 

yaşamlarını koordine etmelerine yardımcı olmaya çalışan işyerleri ve iş ve 

aile faaliyetlerini yeterli bir şekilde yerine getirmeye çalışan işçiler ve aileleri 

için önemli çıkarımlara sahiptir (Voydanoff, 2005:835). 

Ayrıca, iş-aile dengesi tanımları örtük olarak eşitliğin iki bileşenini 

dikkate alır: girdiler ve sonuçlar. Girdiler, her role uygulanan kişisel 

kaynaklardır (Kirchmeyer, 2000). Dengeli olmak, her role -işe ve aileye- 

yaklaşık olarak eşit düzeyde dikkat, zaman, katılım veya bağlılıkla 

yaklaşmaktır. Pozitif denge eşit derecede yüksek düzeyde dikkat, zaman, 

katılım veya bağlılığı gösterirken, negatif denge eşit derecede düşük düzeyde 

dikkat, zaman, katılım veya bağlılık anlamına gelir. Bu girdiler, her role 

ayrılan zaman veya her role psikolojik katılım açısından, bireyin role katılım 

düzeyini yansıtır (Greenhaus vd., 2003:512). 

Dengenin diğer bileşeni, iş ve aile rollerinde deneyimlenen sonuçları 

ifade eder. Denge tanımlarında sıklıkla yer alan bir sonuç memnuniyettir 

(Akt: Greenhaus vd., 2003:513; Clark, 2000; Kirchmeyer, 2000; Kofodimos, 

1993). Olumlu denge, iş ve aile rollerinden eşit derecede yüksek düzeyde 

memnuniyet anlamına gelmektedir ve olumsuz denge, her bir rolden eşit 

derecede düşük düzeyde memnuniyet anlamına gelmektedir. Role adanmanın 

zaman ve psikolojik katılım unsurlarına ayrılabileceği için, iş-aile dengesinin 

üç bileşeni olduğu öne sürülmüştür: (a) Zaman dengesi: iş ve aile rollerine 
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ayrılan eşit miktarda zamanı ifade etmektedir. (b) Katılım dengesi: iş ve aile 

rollerine eşit seviyede psikolojik katılımı ifade etmektedir. (c) Memnuniyet 

dengesi: iş ve aile rollerinden eşit seviyede memnuniyeti ifade etmektedir. Ġş-

aile dengesinin her bir bileşeni, zaman, katılım veya memnuniyet düzeylerinin 

eşit derecede yüksek ya da eşit derecede düşük olmasına bağlı olarak pozitif 

dengeyi veya negatif dengeyi temsil edebilmektedir (Greenhaus vd., 

2003:513). 

İŞ AİLE ÇATIŞMASI 

Aile ve iş yetişkin yaşamının iki önemli odak noktasıdır. Ancak bu iki 

odak noktasının rol beklentileri her zaman uyumlu olmamakta, iş ve aile 

yaşamı arasında çatışmalara neden olmaktadır (Netemeyer vd., 1996: 400). 

Çatışma bireyin iş ve aile yaşamında birtakım sorunlara neden olmaktadır. Bu 

sebeple iş-aile çatışmasının neden olduğu sonuçlar hem bireyin istihdam 

edildiği örgüt hem de dâhil olduğu aile açısından oldukça önemlidir (Yüksel, 

2005: 302). 

Çalışanların iş ve aile yaşamları arasında denge sağlayarak; hem 

ailelerine daha fazla zaman ayırarak mutlu olmaları, hem de iş yaşamında 

verimli çalışmalarının pek kolay olmadığı ifade edilmektedir (Efeoğlu ve 

Özgen, 2007: 238). 

Ġş-aile çatışması bir kıtlık hipotezine dayanır; başka bir deyişle, bir 

bireyin çok sayıda ve göze çarpan rollerden gelen eşzamanlı ve/veya rekabet 

halindeki talepleri yerine getirmedeki zorluklarını yansıttığı ve bunun 

sonucunda sınırlı zaman ve enerjiyle ilgili kaynaklarının tükenmesine neden 

olduğu varsayılır. Bu sonuçların ayrıca bireylerin fiziksel ve psikolojik iyilik 

hallerini baltaladığı ve rekabet halindeki roller içindeki yaşam kalitelerini 

düşürdüğü varsayılmaktadır (Greenhaus ve Powell, 2006; Viera vd., 

2018:153). 

Günümüzde işyerinde verimliliğin en önemli engellerinden birisi stres 

olarak görülmektedir. Ġş-aile çatışması ise birçok bireyin yaşadığı bir stres 

kaynağıdır (Carlson vd., 2000:249). Evde küçük çocukları olan çalışan 

kadınların ve çift kariyerli hanelerin sayısı arttıkça, iş-aile çatışmasından 

kaynaklanan stresin nedenlerine ve potansiyel olarak azaltılmasına yönelik 

araştırma ve organizasyonel ilgi de artmaktadır (Bragger vd., 2005:307).Bu 

nedenle özellikle örgütlerin bu konuda daha hassas ve proaktif davranmaları 
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verimlilik kayıplarının önüne geçmek amacıyla önem taşımaktadır. Ġş-aile 

çatışmasının diğer bir tanımı olan, “iş ve aile alanlarından gelen rol 

baskılarının karşılıklı olarak uyumsuz olduğu bir tür roller arası 

çatışma(Greenhaus ve Beutell, 1985:77)” ifadesinden yola çıkarak her iki 

alanı uyumlu hale getirmek hem örgüt hem çalışan açısından faydalı olacaktır. 

Kahn vd. (1964), iş-aile çatışmasının aşağıdaki tanımını sunmaktadır: 

Ġş ve aile alanlarından gelen rol baskıları bazı açılardan karşılıklı 

olarak uyumsuzdur. Yani iş (aile) rolüne katılım, aile (iş) rolüne katılım 

sayesinde daha da zorlaşmaktadır. Literatürün incelenmesi, iş-aile 

çatışmasının üç ana biçimini ortaya koymaktadır: (a) zamana dayalı çatışma, 

(b) gerilime dayalı çatışma ve (c) davranışa dayalı çatışma (Greenhaus ve 

Beutell, 1985:77): 

a) Zamana dayalı çatışma: Bir role ayrılan zaman başka bir role 

katılmayı zorlaştırdığında ortaya çıkabilir. Zamana dayalı çatışmada 

en önemli faktör zamanın kısıtlı olmasıdır (Yılmaz ve Gasimova, 

2020:718). Zamana dayalı çatışma, işte geçirilen zamanın, iş dışında 

bir rolü tatmin edici bir şekilde yerine getirememe ile sonuçlandığı 

durumlarda ortaya çıkmaktadır (Westaby vd., 2016:3). 

b) Gerilime dayalı çatışma: Ġş-aile çatışmasının ikinci bir biçimi, rol 

kaynaklı gerilimi içermektedir. Gerilime  dayalı çatışma, bir roldeki 

yaşanan gerginliğin, kişinin başka bir roldeki performansını 

etkilediğinde ortaya çıkmaktadır (Pleck vd., 1980). Gerilime dayalı 

çatışma, çalışma süresinin dışındayken işten ayrılma (yapamama) 

yeteneği ile ilgilidir. Ġş yerindeki deneyimler, bireylerin iş dışındaki 

rollerin talep ve beklentilerini karşılamasını zorlaştırdığında ortaya 

çıktığı belirtilmektedir (Westaby vd., 2016:3). 

c) Davranışa dayalı çatışma: Davranışa dayalı çatışma, kişinin mesleki 

rolünün gerektirdiği davranışın iş dışı bir ortamda uygunsuz olarak 

görüldüğü durumlarda ortaya çıkmaktadır (Westaby vd., 2016:3).  

Belirli bir rolde gerekli olan davranışlar, başka bir roldeki 

davranışsal beklentilerle uyumsuz olabilir.  Aile üyeleri, bir kişinin 

onlarla etkileşimlerinde sıcak, besleyici, duygusal ve savunmasız 

olmasını bekleyebilir. Bir kişi, farklı rollerin beklentilerine uymak 
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için davranışını ayarlayamıyorsa, roller arasında çatışma yaşaması 

muhtemeldir.  

Gutek vd. (1991), iş-aile çatışmasının bu üç biçiminin her birinin iki 

yönü olduğunu öne sürmüştür: (a) işin aileye karışmasından kaynaklanan 

çatışma (ĠAÇ) ve (b) ailenin işe karışmasından kaynaklanan çatışma (AĠÇ). 

Bu üç biçim ve iki yön birleştirildiğinde, iş-aile çatışmasının altı boyutu 

ortaya çıkar: (1) zamana dayalı ĠAÇ, (2) zamana dayalı AĠÇ, (3) gerilime 

dayalı ĠAÇ, (4) gerilime dayalı AĠÇ, (5) davranışa dayalı ĠAÇ ve (6) davranışa 

dayalı AĠÇ (Carlson vd., 2000:250). Ġş-aile çatışmasının altı boyutu şu şekilde 

açıklanmıştır (Madsen, 2003:41): 

1) Zamana dayalı işin aileye karışmasından kaynaklanan çatışma: 

Bu tür bir çatışma, iş rolünün gerektirdiği zaman, aile rolüne 

katılıma bir müdahale olarak görüldüğünde ortaya çıkmaktadır. 

2) Zamana dayalı ailenin işe karışmasından kaynaklanan çatışma: 

Bu tür bir çatışma, aile rolünün gerektirdiği zaman, iş rolüne 

katılıma bir müdahale olarak görüldüğünde ortaya çıkmaktadır. 

3) Gerilime dayalı işin aileye karışmasından kaynaklanan çatışma: 

Bu tür bir çatışma, iş rolünde yaşanan gerginliğin aile rolüne 

katılıma müdahale ettiğinde ortaya çıkmaktadır. 

4) Gerilime dayalı ailenin işe karışmasından kaynaklanan çatışma: 

Bu tür bir çatışma, aile rolünde yaşanan gerginliğin iş rolüne 

katılıma müdahale ettiğinde ortaya çıkmaktadır. 

5) Davranışa dayalı işin aileye karışmasından kaynaklanan çatışma: 

Bu tür bir çatışmanın, belirli davranışların iş rolünden aile rolüne 

uygunsuz bir şekilde aktarıldığında ortaya çıktığına inanılmaktadır. 

6) Davranışa dayalı ailenin işe karışmasından kaynaklanan çatışma: 

Bu tür bir çatışmanın, belirli davranışların aile rolünden iş rolüne 

uygunsuz bir şekilde aktarıldığında ortaya çıktığına inanılmaktadır. 

Demografik özelliklerdeki, aile yapısındaki, değerlerdeki, işyeri 

gereksinimlerindeki değişim nedeniyle çalışanların iş-aile çatışma 

seviyeleri yıllar içinde artmıştır. Çünkü artık aile ve ücret 

noktalarındaki cinsiyetten kaynaklanan farklılıklar giderek 

azalmaktadır. Kadınlar erkeklerin yaptığı birçok işi üstlenirken işte 

daha fazla zaman geçirmekte; erkekler ise ailelerine daha fazla 
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zaman ayırmaktadır (Duxbury vd., 1992:173). Ġş ve aile arasındaki 

denge sorunu, iş ve aile rolleri arasındaki uyumsuzluktan 

kaynaklanmaktadır (Madsen, 2003:36). 

Ġş-aile çatışmasına neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Ġş-aile 

çatışmasına üst yönetimin olumsuz tavrı, uzun ve düzensiz çalışma saatleri, 

düşük ücret, fazla mesai, özerklik durumu, kişinin işte bulunma süresinin 

uzunluğu, örgütün büyüklüğü, iş ilişkileri, terfi, aile beklentileri, aile ilişkileri,  

gelir, çocuk sayısı, yaş, işgören performansı, sağlık durumu gibi çeşitli iş ve 

kişisel özelliklerin neden olduğu ifade edilmektedir (Çelik ve Turunç, 

2011:229-230). Öte yandan yapılan araştırmalar, iş-aile çatışmasının 

psikolojik sıkıntı, iş tatmini, örgüte bağlılık, işten ayrılma ve yaşam tatmini 

gibi bir dizi sonucu etkilediğini bulmuştur (Carlson vd., 2000:249). 

Zamanla, iş-aile çatışması, birçok insan için işyerinde tanınan bir stres 

kaynağı haline gelmiştir. Bragger vd. (2005)  çalışmasının sonuçları, 

ebeveynlerin ebeveyn olmayanlara göre daha fazla iş-aile çatışması yaşadığını 

göstermiştir. Bunun yanında birçok çalışmanın iş-aile çatışmasının çeşitli 

olumsuz örgütsel sonuçlarla ilişkili olduğunu bulması göz önüne alındığında, 

örgütlerin iş-aile kültürüne daha fazla dikkat etmelerinin uygun olabileceğini 

ileri sürmüşlerdir (Bragger vd., 2005:319-320). Örgütlerin, çalışanlarının iş-

aile çatışması düzeylerini azaltmak için adımlar atmadığı takdirde, ortaya 

çıkan stres düzeylerinin kuruluşlarında verimliliği, karlılığı ve çalışanı elde 

tutmayı etkileyebileceği öne sürülmüştür (Bragger vd., 2005:307). Bu nedenle 

örgütlerin çalışanlarının aile ve işleri arasında dengeyi sağlaması ve 

çatışmadan mümkün olduğu kadar uzak kalması için örgütsel politika ve 

uygulamaları hayata geçirmesi stratejik açıdan önemli bir konudur. 

 

İŞ AİLE ZENGİNLEŞMESİ 

Literatür incelendiğinde iş ve aile ilgili yapılmış çalışmaların başında 

genellikle iş ve aile rollerinin birbirlerini zorladığı ve bir çatışma durumu 

oluşturduğu yargısına ulaşılan araştırmalar göze çarpmaktadır. Ancak son 

zamanlarda iş ve ailenin birbirinden eksilttiği durumların aksine birbirlerine 

katkı sağladığı düşüncesinin vurgulandığı çalışmalarda ön plana çıkmaktadır. 

Ġş ve ailenin birbirini olumlu anlamda etkilediği düşüncesiyle ortaya 

konulmuş kavramlardan birisi de iş-aile zenginleşmesidir. 
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Ġş aile zenginleşmesi “bir roldeki deneyimlerin diğer roldeki yaşam 

kalitesini ne ölçüde iyileştirdiği” anlamını taşımaktadır (Greenhaus ve Powell, 

2006:73). Diğer bir ifadeyle iş-aile zenginleştirmesi, bir alanda elde edilen 

gelişimsel, duygusal, sermaye veya verimlilik kazanımlarının bireyin diğer 

alandaki işleyişine aktarılması ve bu alandaki işleyişini iyileştirmesi 

durumunda ortaya çıkmasıdır (Wayne, 2009). 

Ġş-aile zenginleşmesi, iş-aile arayüzünün olumlu tarafını temsil eden 

literatürdeki diğer yapılardan oldukça farklıdır (Carlson vd., 2006:133). 

Yapılan araştırmalar, iş ve aile rollerine katılan ve bunlardan memnun olan 

bireylerin, rollerden yalnızca birine katılan veya bir veya daha fazla rolden 

memnun olmayanlara göre daha fazla refah yaşadıklarını göstermektedir 

(Greenhaus ve Powell, 2006:73). 

Greenhaus ve Powell (2006:72) çalışmalarında, iş ve aile rollerinin 

“düşman” olmaktan ziyade “müttefik” olduğu koşulları belirleyen bir iş-aile 

zenginleşmesi teorisi sunmuşlardır. Ġş-aile bağlarını, insanların iki dünya 

içinde ve arasında başarılı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olan köprüler 

olarak kabul etmişlerdir. Kaynaklar, katılım ve duygusal tatmin her bir rolden 

türetilir. Bu üç unsur, iş ve ailenin müttefik olmaları için bir değer olsa da, bu 

amaca ancak akıllıca kullanıldıklarında hizmet etmektedirler (Friedman ve 

Greenhaus, 2000:8). 

Her iki rolde de diğer roldeki yaşam kalitesini etkileyen beş tür 

kaynak üretilebilir: Bu kaynaklar şunlardır: (1) beceriler ve bakış açısı 

(örneğin bilişsel, kişilerarası ve çoklu görev becerileri; sorunları veya 

durumları tanımlama yöntemleri); (2) psikolojik ve fiziksel kaynaklar 

(örneğin benlik saygısı, pozitif düşünme, fiziksel sağlık); (3) sosyal sermaye 

kaynakları (örneğin, hem iş hem de aile rollerinde kişilerarası ilişkilerden 

alınan etki ve bilgi); (4) esneklik (rolün gereksinimlerinin karşılanabileceği 

zamana, hıza ve yere karar verebilme); ve (5) maddi kaynaklar (iş veya aile 

alanlarında alınan hediyeler veya paralar) (Powell ve Greenhaus, 2006:652; 

Greenhaus ve Powell, 2006:80). Zenginleştirme, bir rolden elde edilen 

kaynaklar (beceriler ve bakış açıları, esneklik, psikolojik, fiziksel, sosyal 

sermaye ve maddi kaynaklar) diğer roldeki performansını yükselttiğinde ya da 

dolaylı olarak pozitif duygulanımı etkilediğinde ortaya çıkmaktadır (Carlson 

vd., 2006:132-133). 
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Greenhaus ve Powell (2006), kaynakların iş-aile zenginleşmesini esas 

olarak iki farklı yolla desteklediğini ileri sürmüşlerdir: araçsal ve duygusal 

yol. Araçsal yolda, işteki kaynak kazanımları, diğer rol (aile) üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahiptir ve uygulama, bu roldeki performansın artmasıyla 

sonuçlanır. Örneğin, iş tecrübesi ile daha iyi iletişim becerileri öğrenen 

yöneticiler, bu beceriyi aileleri ile birlikte uygulayabilmekte, böylece 

çatışmayı azaltmakta ve aile yaşam kalitesini arttırmaktadır. Duygusal rol ise 

oluşturulduğu rolde (işte olumlu ruh hali) olumlu etkiyi teşvik eder ve diğer 

rolde artan bir performansla (evde daha fazla olumlu ruh hali) sonuçlanır 

(Stoddard ve Madsen, 2007:4-5). Örneğin, çalışanlar terfi aldıkça işteki 

duygusal durumları veya ruh hallerindeki pozitiflik artar ve bu olumlu etki 

muhtemelen ev yaşamına da yansıyacak ve dolayısıyla evdeki performans 

kalitesini artıracaktır (Carlson vd., 2006).  

Ġş-aile zenginleştirmesi ile birey, işin aile yaşamı üzerindeki olumlu 

etkisine önem verebilir ve böylece işle ilgili olumlu duygular yaşayabilir; 

birey, çalışma alanının sağladığı becerilere ve kaynaklara değer verebilir ve 

çalışma alanına katılmak konusunda iyi hissedebilir denilmektedir (Carlson 

vd., 2011:848). Bu bağlamda iş ve aileyi birbirini besleyen kaynaklar olarak 

görmek çalışanın her iki alana yönelik pozitif bir bakış açısına sahip olmasına 

yarayacaktır. 

Günümüzde kadınların da istihdama katılmasıyla çift gelirli aileler 

ortaya çıkmış ve dolayısıyla çekirdek ailenin sorumluluk yüklenicileri olan 

kadın ve erkek için aile sorumlulukları değişmiştir. Bu değişiklikler aile 

yapısı, düzeni üzerinde etkili olmuştur. Yapılan bir çalışmada (Kacmar vd., 

2014), zenginleşmenin çalışanın ailesi üzerindeki etkisinin altı çizilmiştir. 

Daha yüksek düzeyde zenginleşme yaşayan bireylerin eşleri, eş zamanlı 

olarak daha yüksek düzeyde aile işleyişi ve evlilik doyumu yaşarken, daha 

düşük düzeyde yaşayanların ilişki gerilimi ve sıkıntısı algıladıkları öne 

sürülmüştür. Evlilikle ilgili sorunların işyeri üretkenliğini azalttığı örgütlerde 

zenginleştirmenin sağlanması önemlidir. Bu nedenle işverenlerin hem iş hem 

de aile alanlarında daha iyi ilişkilere ve performansa yol açabileceğinden, 

çalışanlarının deneyimlediği zenginleşmenin farkında olmaları gerektiğini 

ifade edilmiştir (Kacmar vd., 2014:42). 

Ġş veya aileden destek almak, bir alanda olumlu etki yaratan ve diğer 

alanın yaşam kalitesini artıran bir kaynaktır (Akt: Wayne vd., 2006; Grzywacz 
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ve Marks, 2000). Bir alana yapılan zaman ve enerji yatırımı, diğer alanın arzu 

edilir ve tatminkâr olarak görülmesine etki eder (Wayne vd., 2006:450). 

Araştırmalar, işten aileye zenginleştirmenin geliştirilmesinde yöneticinin 

rolünün öneminin altını çizmektedir (Carlson vd., 2011:861).Ġlk olarak, 

örgütler ve yöneticileri, işten aileye zenginleşme algılarını teşvik eden 

programları veya uygulamaları belirlemeli ve uygulamalıdır. Ġkinci olarak, 

özellikle örgütler ve yöneticiler, aileyi destekleyen bir kültür yaratan resmi 

olmayan işyeri uygulamalarını ve insan kaynakları yaklaşımlarını 

uygulamalıdır. Resmi olmayan işyeri uygulamaları, resmi olanlara kıyasla, iş 

ve aile taleplerini dengelemeye çalışan bireye daha esnek, daha 

kişiselleştirilmiş bir yanıt sunmaktadır (Wayne vd., 2006). Böylece çalışanlar 

iş ve aile rolleri arasında sıkışarak rol performans düşüklüğü yaşamak yerine 

iş ve aile yaşamına dengeli şekilde katılım sağlayarak olumlu ruh halini iş 

performansına yansıtarak örgüte daha fazla katkı sağlayacaktır. 

İŞ AİLE YAYILIMI 

Zenginleşme ve pozitif yayılma kavramları sıklıkla birbirinin yerine 

kullanılan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır; ancak her ikisi farklı 

kavramlardır. Zenginleştirme daha temel bir pozitif yayılma kavramına 

dayanır. Ġki yapı arasındaki ince, ancak önemli ayrım, bir alandaki 

deneyimlerin aktarılabilmesi (yani yayılma) ancak diğer roldeki yaşam 

kalitesini veya bireysel performansı iyileştirmemesidir (Carlson vd., 

2006:133). 

Pozitif yayılma ve zenginleştirme arasındaki temel fark, yayılma ile 

bir alandan elde edilen kazanımların başka bir alana uygulanabilmesi, ancak 

diğer alandaki işleyişi mutlaka iyileştirmeyebilmesidir. Zenginleşmenin 

gerçekleşmesi için kazanımların sadece bir alandan diğerine aktarılması değil, 

aynı zamanda bireyin işleyişini de geliştirmesi gerekir (Wayne, 2009). Pozitif 

yayılma, çoklu rolleri takip etmenin avantajlarının dezavantajlardan daha ağır 

basacağını vurgulayan genişleme teorisine dayanmaktadır (Marks, 1977). 

Negatif yayılma ise, bir roldeki enerji harcamasının diğer rol için mevcut 

enerjiyi tükettiğini öne süren kıtlık hipotezinden kaynaklanır (Goode, 1960; 

Aktaran: Rung vd., 2021:2). 

Bir alanda elde edilen kazanımlar diğer alanda kullanıldığında, bu 

olumlu bir yayılmadır. Yayılma, kazanımların alanlar arasında transfer 
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edildiğini ima ederken, kazanımların kullanımının bireyin diğer alandaki 

performansını veya yaşam kalitesini iyileştirdiği anlamına gelmez. Bunun 

gerçekleşmesi için bireyin diğer alandaki kazanımları başarıyla uygulaması 

gerekir. Kazanımlar başarılı bir şekilde uygulanırsa ve bireyin sonraki rolde 

daha etkin çalışmasını sağlarsa iş-aile zenginleşmesi gerçekleşmektedir 

(Wayne, 2009:120). 

Lambert (1990) iş aile yayılımının pozitif veya negatif olabileceğini 

ve yapılan birçok çalışmada çalışanların işte oluşturdukları duygularını, 

tutumlarını, becerilerini ve davranışlarını aile yaşamlarına taşıdıklarını veya 

aileye de oluşturduklarını da iş yaşamlarına taşıdıklarının öne sürüldüğünü 

ifade etmiştir (Lambert, 1990:242). 

Bir rolde yaşanan olumlu duygular aynı zamanda iş ve ailenin bir 

bütün olmasını destekleyebilir; bir rolden elde ettiğimiz iyi ruh halimizi 

doğrudan diğer role aktarabilir ve böylece yoğun stres veya dikkat dağınıklığı 

olmadan o role katılabiliriz. Diğer taraftan bir rolden kaynaklanan negatif 

duyguların diğer role yayılması durumunda ise başarı ve memnuniyeti 

uzaklaştırmaktadır. Ġş ve aile “kaynaklar, katılım ve duygusal yayılma” 

unsurlarını sağladığında müttefik olabilirler. Ancak iş ya da aile, kaynaklar ya 

da duygusal tatmin sağlamada başarısız olduğunda ya da işe ya da aileye 

katılım diğer rolü dışlayacak kadar güçlü olduğunda, iş ve aile muhtemelen 

çatışma yaşayacak yani düşman olacaklardır (Friedman ve Greenhaus, 

2000:8). 

Birçok yazar yayılımın hem negatif hem pozitif boyutları olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte bazı yazarlar ise yayılma tanımlarını hem 

yayılma yönünü (aileden işe ve işten aileye) hem de yayılma işaretini (pozitif 

yayılma ve negatif yayılma) yansıtacak şekilde bir ileri safhaya taşımışlardır 

(Brisbois, 2002:14-15). 
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Tablo 1: Çok Boyutlu Ġş Aile Yayılımı Modeli 

 
YAYILIMIN TÜRÜ 

Pozitif Negatif 

YAYILIMIN 

YÖNÜ 

Ġş-Aile Yayılımı 
Pozitif Ġş-Aile 

Yayılımı 

Negatif Ġş-Aile 

Yayılımı 

Aile-Ġş Yayılımı 
Pozitif Aile-Ġş 

Yayılımı 

Negatif Aile-Ġş 

Yayılımı 

Kaynak: Brisbois, R., A multidimensional assessment of work family spillover, 

Marc.Carleton University (Canada). ProQuest Dissertations Publishing, 2002:10. 

Pozitif iş-aile yayılımı: Kişinin iş rolünde elde ettiği kazanımlarının 

aile rolü üzerinde pozitif etki oluşturmasıdır. 

Pozitif aile-iş yayılımı: Kişinin aile rolünde elde ettiği kazanımlarının 

iş rolü üzerinde pozitif etki oluşturmasıdır. 

Negatif iş-aile yayılımı: Kişinin iş rolünde deneyimlediği 

olumsuzlukların aile rolüne yansımasıdır. 

Negatif aile-iş yayılımı: Kişinin aile rolünde deneyimlediği 

olumsuzlukların iş rolüne yansımasıdır. 

Görüldüğü üzere işin aile üzerinde, ailenin de iş üzerinde etkileri söz 

konusudur. Bu iki rolün birbirlerini olumlu ya da olumsuz etkileme 

olasılıkları mevcuttur. Bu durumda işletmelerin çalışanların morali, 

üretkenliği ve işe devamının artırılması için iş ve aile etkileşimine dönük 

eylemlerde bulunması olağan bir durumdur. Pek çok işletmenin çocuk bakımı 

ve esnek çalışma programları gibi işveren temelli aile destekleri sunma 

kararlarının altında yatan mantık, bu tür faydaların çalışanların aile 

meselelerini ele alma becerilerini kolaylaştıracağı ve bunu yaparken iş 

performanslarını, bağlılıklarını ve iş tatminlerini artıracağı düşüncesidir 

(Crouter ve Garbarino, 1982). 

Örneğin, işyerinde ekip toplantılarına katılan bir çalışan, ortak karar 

almanın ailesi için daha iyi olacağına inandığında, ya da iletişim ve dinleme 

becerilerini iş yerinde öğrenen bir çalışan, bu becerileri evdeki aile üyeleri ile 

ilişkilerinde de kullandığında; pozitif işten aileye yayılma meydana gelebilir. 

Öte yandan, pozitif aileden işe yayılma, kişinin iş baskılarıyla daha iyi başa 

çıkmasını sağlayan; evde, işteki zorlukları konuşabileceği destekleyici bir 

ortağı olduğunda ortaya çıkabilir (Rung vd., 2021:2). 

Kanter (1977), ailenin iş yaşamı üzerinde dört tür etkisinden 

bahsetmiştir. Ailenin işyerinde varlığını hissettirmesinin ilk yolu, aile 
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üyelerinin nerede çalışacaklarına, işle ilgili tutum ve değerlerine ilişkin 

kararlarını şekillendirmeye yardımcı olan ailenin kültürel geleneklerdir. Ġkinci 

tür etki, bir ailenin bir işyerinin faaliyetlerini doğrudan tanımlayabildiği, 

aileye ait veya aile tarafından yönetilen işletmelere özgüdür. Üçüncü etki, 

çalışanın çalışma hayatına dahil olan diğer aile üyelerinin faaliyetleriyle 

ilgilidir; prototip örnek, hostes ve yardımcı olarak yönetici kocasının 

kariyerinin ayrılmaz bir parçası haline gelen “kurumsal eş” tir. Son olarak, 

“işteki duygusal iklim aileleri etkileyebiliyorsa, bir ailenin duygusal iklimi ve 

talepleri de örgüt çalışanını etkileyebilir” diye savunmaktadır (Kanter, 

1977:56; Aktaran: Crouter, 1984:426-427).  

İŞ AİLE KOLAYLAŞTIRMASI 

Ġş ve aile rollerinin uyumlu şekilde yerine getirilmesinin hem bireyler 

hem örgütler açısından önemi büyüktür. Bu nedenle literatürde iş ve aile 

alanlarına ilişkin çok farklı kavramlar ortaya konulmuştur. Bu kavramlardan 

iş-aile kolaylaştırması da iş-aile alanları araştırmalarında güncel olarak yerini 

almıştır.  

Ġş aile kolaylaştırması yeni ortaya çıkan bir terimdir ve “evde (veya 

işte) kazanılan veya geliştirilen deneyimler, beceriler ve fırsatlar sayesinde iş 

(veya ev) rolüne katılımın ne ölçüde kolaylaştırıldığı” olarak tanımlanır 

(Frone, 2003:145). Ġş aile kolaylaştırması bir rolle ilişkili kaynakların diğer 

role katılımı artırdığı veya kolaylaştırdığı bir sinerji biçimidir (Voydanoff, 

2004:399).  Diğer bir ifadeyle iş-aile kolaylaştırması bir role (örneğin, iş) 

katılım nedeniyle, diğer rolde (örneğin, aile) performans veya işleyişin 

arttırıldığı durumlarda meydana gelmektedir (Wayne vd., 2014:110).  

Bu kavram aynı zamanda çift yönlüdür, iş-aile kolaylaştırması olduğu 

gibi aile iş kolaylaştırması da söz konusudur (Hill, 2005:798).  Ġş-aile 

kolaylaştırması, kişinin iş rolüne katılımının aile rolünü olumlu yönde 

etkileyen beceriler, davranışlar veya olumlu bir ruh hali sağladığında meydana 

geldiği; aile-iş kolaylaştırmasının ise, kişinin aile rolüne katılımının olumlu 

bir ruh hali, destek veya kişinin iş rolünde daha çok çalışmasını, daha güvende 

hissetmesini ya da yeniden enerji kazanmasını, sorunlarla daha iyi başa 

çıkmasını sağlayan başarma duygusu ile ortaya çıktığı öne sürülmüştür 

(Wayne vd., 2014:111). Kolaylaştırma, bireyin iş ya da aile rolüne katılımının 
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diğer rolünü engellemek yerine rolünün gereğini yapmasına destek 

olmaktadır.  

Kolaylaştırma, bir bireyin bir alana katılımının başka bir sistemin 

gelişmiş işleyişiyle sonuçlandığını gösteren sistem düzeyinde bir yapıdır. Bu 

nedenle, zenginleştirmede bir alandaki kazanımlar bireyin başka bir alandaki 

fonksiyonelliğini arttırırken, kolaylaştırmada bir alandaki kazanımlar bir 

bütün olarak diğer alanın işleyişini arttırır. Dolayısıyla zenginleştirme ve 

kolaylaştırma arasındaki temel fark, gelişmenin olduğu seviyedir; 

zenginleştirmede bireysel düzeyde, kolaylaştırmada ise sistem düzeyindedir 

(Pathak, 2011:11). Wayne vd., iş aile kolaylaştırmasını “bireyin bir yaşam 

alanına (yani iş / aile) katılımının, başka bir yaşam alanının (yani aile / iş) 

daha iyi işleyişine katkıda bulunan kazançlar (yani gelişimsel, duyuşsal, 

sermaye veya verimlilik) sağlama derecesi olarak tanımlamışlardır (Wayne 

vd., 2007: 64). Kolaylaştırma ve zenginleştirme kavramları bazı çalışmalarda 

birbiri yerine kullanılsalar da aslında farklı kavramlardır. Kolaylaştırma bir 

role katılımın başka bir rolün gereklerini yerine getirmeyi ne ölçüde 

kolaylaştırdığı olarak tanımlanmıştır (Steenbergen vd., 2007:280). 

Zenginleştirme, bireysel rol performansında veya yaşam kalitesinde 

iyileşmeye odaklanırken, kolaylaştırma, sistem işleyişindeki iyileştirmelere 

odaklanır (Carlson vd., 2006:133). 

Ġş aile araştırmalarında kolaylaştırmanın iş-aile etkileşiminin pozitif 

yönüyle ilgilenen birçok kavramdan farklı olduğu vurgulanırken; bazı 

çalışmalarda ise iş-aile etkileşiminin negatif yönü olarak ön plana çıkan iş aile 

çatışmasının zıttı olduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmalardan birinin yazarları 

Steenbergen vd. (2007), kolaylaştırmayı çatışmanın kavramsal olarak zıttı 

olarak kabul etmişler ancak bu zıtlık iki kutbun uç noktaları gibi değil aksine 

bir kişinin hem çatışmayı hem kolaylaştırmayı aynı anda yaşayabileceği farklı 

yapılar olarak görmüşlerdir. 'Ġş ve aile çatışması' iki alan arasındaki 

uyumsuzluklara odaklanırken, iş-aile kolaylaştırması, bireyin iş ve aileyi 

birleştirdiğinde yaşayabileceği 'uyumluluk' veya 'geliştirme' veya 

'tamamlayıcılıklara' odaklanır (Gopalan, 2011:7). Bireylerin çatışma veya 

kolaylaştırma deneyimlerini açıklayabilmek için dört farklı alanın açıklanması 

gerektiği ileri sürülmüştür. Bu alanlar; zaman, enerji, davranış ve psikolojik 

durumdur: 
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Enerjiye dayalı kolaylaştırma, bir rolde elde edilen enerjinin başka 

bir rolün gerekliliklerini yerine getirmeyi kolaylaştırdığında ortaya çıkan 

belirli bir kolaylaştırma biçimidir. 

Zamana dayalı kolaylaştırma, bir role ayrılan zamanın, diğer role 

ayrılan zamanı etkin bir şekilde yönetmeyi ve kullanmayı teşvik ettiği ya da 

kolaylaştırdığında meydana gelen kolaylaştırma şeklidir. 

Davranışsal kolaylaştırma bir rolde gerekli veya öğrenilmiş bir 

davranışın başka bir rolün gereklerini yerine getirmeyi kolaylaştırdığında 

meydana gelen kolaylaştırma türüdür. 

Psikolojik kolaylaştırma ise bir bireyin bir rolle ilgili konuları başka 

bir rol sayesinde perspektife koyabilmesidir. Bu da ilk rolün gerekliliklerini 

yerine getirmeyi kolaylaştırmaktadır (Steenbergen vd., 2007:281-282). 

SONUÇ 

Bireylerle yapılan iş sözleşmelerinde iki taraf vardır: çalışan ve örgüt. 

Ancak sözleşmede görülmeyen bir taraf daha vardır: o da çalışanın ailesi. Bu 

durum bireylerin işyerlerinde sadece işle ilgili duygu ve düşüncelerle 

bulunmadıklarını; özellikle ailelerine duygu ve düşünceleri de işyerlerine 

taşıdıklarını göstermektedir. Örgütler çalışanlardan yüksek performans 

göstermelerini beklerken; aileler de aile içi sorumlulukların yerine 

getirilmesini istemektedirler. Bu noktada çalışanın iş ve ailesi arasında 

dengeyi sağlaması sorumlu olduğu iki tarafın da beklentilerini karşılaması 

açısından önemlidir. 

Ġş aile dengesinin hem bireyler hem de örgütler için önemi artmaya 

devam ettikçe, iş ve aile alanları arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılması 

gerekmektedir. Geleneksel olarak iş-aile dengesi sadece kadınların sorunu 

olarak görülmekteydi, ancak son araştırmalar erkeklerin de kadınlar kadar iş 

ve aile taleplerini yönetmekte zorluk çektiğini göstermektedir (Brisbois, 

2002:146). Çalışanların sınırlı zamanı ve enerjisi vardır. Çalışan iş rolüne aile 

rolünden daha fazla zaman ya da enerji harcadığında ortaya iş-aile çatışması 

çıkmaktadır. Bu kavram örgütsel davranış literatüründe iş-aile etkileşiminin 

olumsuz yönünü temsil etmektedir. Bu olumsuzluk sadece çalışanı ve ailesini 

etkilememektedir. Çünkü ailesi ile ilgili sorunlar yaşayan bireyler işyerlerine 

bu sorunlardan arınarak gelmezler. Bu sorunların çalışanın performansının 

düşmesine, devamsızlığa ve hatta işten ayrılmasına neden olabileceği 
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düşünülmektedir. Çalışanın iş ve aile rolleri arasında sıkışarak moralinin 

bozulması, verimliliğinin düşmesi örgütlerin arzu edeceği bir durum değildir. 

Örgütlerden beklenen iş ve aile dengesini gözeterek çalışma şartlarını 

düzenlemesidir. Dengede tutulan iş ve aile hayatı çalışanın her iki rolünde de 

kendisini başarılı ve dolayısıyla iyi hissetmesine neden olacaktır. 

Bugüne kadar iş ve aile ile ilgili çalışmaların çoğu bir rolün diğer role 

zarar vermesi temeline dayanan iş-aile çatışmasına odaklanmıştır. Ancak, 

yakın zamanda araştırmacılar iş ve ailenin her zaman birbiriyle çatışmak 

yerine birbirine fayda sağlayabileceği düşüncesini öne sürmüşlerdir (Wayne 

vd., 2007:63). Bu düşüncenin benimsenmesiyle birlikte iş ve aile arasındaki 

pozitif bağlantıları araştıran akademik çalışmalar giderek artmaktadır. Son 

zamanlarda iş-aile arayüzü literatüründe çoklu rollerin dengelenmesine ilişkin 

olumlu bakış açısını içeren kavramlar olarak iş-aile zenginleştirmesi ve iş-aile 

kolaylaştırması ortaya çıkmıştır. Çalışanlar iş ve aileleri ile sadece çatışma 

yaşamak yerine, bir role katılımın diğer role katılım sayesinde daha iyi veya 

daha kolay hale gelmesi olarak tanımladığımız roller arası kolaylaştırmayı da 

yaşayabilirler (Wayne vd., 2004:109). Bu durum çalışanın iş ve aile rollerinin 

birbirini engellemek yerine birbirlerinin işleyişlerini kolaylaştırdıklarını 

göstermektedir. Öte yandan kolaylaştırma iş-aile arayüzünün olumlu 

sonuçlarına odaklandığından, iş-aile zenginleştirme ve iş-aile kolaylaştırma 

daha yakından bağlantılıdır. Bununla birlikte, zenginleştirme bireylerin 

performansında iyileşme olmasından daha fazlasını gerektirir (Wayne vd., 

2007). Kolaylaştırma sisteme (iş veya aile) odaklanırken; zenginleştirme birey 

ve onların iş veya aile hayatındaki gelişmeye odaklanmaktadır (Marais vd., 

2014:2-3).  

 Yayılma teorisyenlerine göre, iş ve aile yaşamı birbirini doğrudan 

etkiler ve bunlar gerçekleştiğinde “iş-aile yayılımı ya da aile-iş yayılımı” 

meydana gelmektedir (Stevens, 2002:3). Ġş-aile pozitif yayılımı, iş-aile 

kolaylaştırması ve iş-aile zenginleştirmesi, işin aile üzerindeki olumlu etkisini 

tanımlamak için kullanılan terimlerdir (Lourel vd., 2009:439). Öte yandan 

işten aileye ya da aileden işe yayılma her zaman olumlu yönde olmamaktadır. 

Negatif yayılma ise iş ve ailenin diğer alanı olumsuz olarak etkilemesidir. 

Ancak buradaki olumsuz durum iş-aile çatışmasından farklı olmaktadır. Ġş-

aile çatışmasında kişi çatışma ya da çatışmama noktaları arasında yer alırken; 

iş aile yayılımında birey yayılım boyutlarından birkaçını aynı anda 
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yaşayabilmektedir. Öte yandan bireyin yüksek düzeyde negatif iş aile yayılımı 

yaşaması düşük düzeyde pozitif iş aile yayılımı yaşadığı anlamına 

gelmemektedir (Akdoğan ve Polatçı, 2013:276). Bu noktadan hareketle 

çalışan iş ve ailesinden gelen olumlu ya da olumsuz etkileri diğer alana 

taşıyabilmektedir. 

Sonuç olarak insanlar günlük yaşamlarında iş ve aile rollerinin etkisi 

altındadır. Bu önemli iki rol hem birbiriyle çatışan hem de birbirini 

destekleyen konuma geçebilmektedir. Çalışanın iş ve aile rollerinin çatışması 

durumunda çalışanın motivasyonunda azalma, moralinde bozulma ve 

performansında düşüş yaşaması beklenen bir durumdur. Diğer yandan iş ve 

aile rollerinin birbirini desteklediği durumda ise çalışanın mutlu olması ile 

birlikte artan motivasyon sayesinde gösterilen yüksek performans, işe bağlılık 

ile birlikte azalan devamsızlık ve personel devir oranı gibi olumlu sonuçlar 

ortaya çıkabilmektedir. Bu noktadan hareketle örgütlerin politika ve 

uygulamalarını çalışanın ailesini de göz önünde bulundurarak tasarlaması hem 

çalışan hem ailesi hem de örgüt için oldukça faydalı olacaktır. 
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GİRİŞ 

Günümüzde çalışan kaybı, şirketlerin kuruluşundan bu yana 

karşılaştıkları en kritik sorunlardan biridir. Bunun nedeni, çalışanların 

kaybının önceden kesin olarak bilinmemesidir. Bu çalışanların nitelikli 

olması, şirketlerin çözmesi gereken karmaşık sorunlar yaratmaktadır (Salleh, 

Omar, Aburumman, Mat ve Almhairat, 2020). Firmaların sunduğu hizmetlerin 

müşterilere zamanında ulaştırılmaması ve üretim aşamasında yaşanan 

zorluklar genel olarak firmaların verimliliğini önemli ölçüde azaltabilmektedir 

(Olubiyi, Smiley, Luckel ve Melaragno, 2019). Kurumlar, uygun kişiyi işe 

alma, eğitme ve elde tutma konusunda stratejiler oluşturmalı ve çalışan 

kaybını önlemek ve azaltmak için uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir 

(Hom, Lee, Shaw ve Hausknecht, 2017). Performansı iyi olan çalışanların 

işten ayrılmaları ve performansları düşük çalışanların işlerinde kalması, 

şirketlerin tüm uygulamalarda geri kalmasına neden olmaktadır. 

İnsan kaynakları, günümüz endüstrisinde şirketlerin vazgeçilmez iç 

yapılarından biridir. Bu nedenle tüm örgütlerin çalışanları kendine çekmesi, 

eğitmesi, tatmin etmesi ve işten ayrılmamaları için motive etmesi 

gerekmektedir (Duda ve Žůrkova, 2013). Çalışan devir hızının da finansal 

etkileri vardır. Bunlar gibi personel maliyetleri, yeni çalışanların eğitim 

maliyetleri, işe alım ve seçim maliyetleri şirket bütçelerinin büyük bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Çalışan devir hızı da şirketler için verimlilik 

maliyetleri yaratır. Bu noktada şirketlerin bu maliyetleri anlaması ve 

düzeltmeye çalışması gerekiyor (Dwesini, 2019). Örneğin, çalışan devir 

hızının en yüksek olduğu dönemin istihdamın ilk yıllarında gerçekleştiği 

gözlemlenmiştir. Bu nedenle yeni çalışanların iş yerine uyum sağlamaları için 

bu noktada yönlendirilmeleri ve eğitilmeleri gerekmektedir. 

Son yıllarda bilgisayar teknolojilerinde makine öğrenmesi 

algoritmalarının yaygınlaşmasıyla (Roscher, Bohn, Duarte ve Garcke, 2020), 

sektörden elde edilen veriler ışığında tahminler elde etmek için farklı sayısal 

yöntemler geliştirilmiştir. Makine öğrenmesi yöntemleri, bilgisayarların 

büyük ölçekli veri kümeleri analizinden öğrendiği bilgisiyle tıp bilimleri, 

ulaşım, sanayi sektörü, bankacılık (Balcıoğlu ve Sezen, 2020) gibi birçok 

alanda çıktılar sunmaktadır. Ayrıca insan kaynakları yönetiminin sonuçlarını 

iyileştirmesine ve verimli sonuçlara ulaşmasına yardımcı olurlar. Bu alanda 

birkaç analiz yöntemi uygulandı; karar ağacı yöntemleri, sinir ağları (Mehlig, 
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2021), rastgele orman yöntemi (Gao, Wen ve Zhang, 2019), lojistik regresyon 

(Eyo & Abbey, 2021) ve K-en yakın komşu (Wang, 2019) örneği 

gösterilebilir.  

Makine öğrenmesi algoritmalarının performansını inceleyen birkaç 

çalışma bulunmaktadır (Garg, Sinha, Kar ve Mani, 2021). Son yıllarda 

birbirine yakın yöntemlerin çıktılarını karşılaştırmak için bu performans 

değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Performans ve tahmin sonuçlarını 

karşılaştırmanın yanı sıra, bazı araştırmacılar çalışanların işten ayrılmasını 

etkileyen değişkenleri tahmin etmeye yönelik çalışmalar da yapmışlardır. 

Ayrıca, bazı araştırmalar hangi değişkenlerin diğerlerinden daha önemli 

olduğunu belirlemektedir. Bununla birlikte, birçok çalışma daha fazla bilgi 

elde etmek için sınıflandırma sonuçlarını görselleştirerek literatüre katkıda 

bulunmuştur. 

Makine öğrenimi sayesinde insan kaynakları uygulamalarında yapılan 

çalışmalar, her bir saat verisinin kurumsal yapısına özel olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla her çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar bu özgünlük 

içinde elde edilmektedir. Bu çıktılar öncelikle kurum içinde tespit edilmek 

istenen soruna yanıt verir. Bu nedenle çalışmalar arasında bağlantı kurmak 

zorlaşmaktadır. Genel olarak makine öğrenmesi algoritmalarının 

değerlendirilmesinde farklı veri yapılarının sürekli olarak kullanılması, çıktı 

sonuçlarının değerlendirilme aşamasına dar bir bakış açısı getirmektedir (Pan, 

2020). 

IBM Watson yazılımı kullanılarak yapılan bu çalışma, makine 

öğrenmesi yaklaşımlarından biri olan K-neaest komşu algoritması sayesinde 

çalışan devrini istatistiksel değişkenler çerçevesinde tahmin etmeyi 

amaçlamaktadır. Ancak veri görselleştirme ile veri boyutunun, yeteneklerinin 

ve performansının analiz edilmesi amaçlanmaktadır. 

1.DATA AND METHODS 

1.1. K-Nearest Neigbors (KNN) 

K-en yakın komşular yöntemi, veri sınıflandırma ve regresyon 

problemleri için kullanılan parametrik olmayan bir makine öğrenme 

algoritmasıdır (Gül vd., 2018). Çalışma yöntemi, bağımsız değişkenlerin 

oluşturduğu vektörlerin sınıflarını, en yakın komşularının hangi kategoride 

yoğunlaştığı verilerinden tahmin eder. Analiz süreçleri kendi içinde iki temel 
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sistemden oluşmaktadır. KNN algoritması, verileri en yakın k komşusunun 

sınıfına göre sınıflandırmaktadır. Elde edilen veriler, KNN sınıflandırmasında 

belirli bir mesafe metriği eşiğine ulaştığında, çıktı öncesi veriler k ile toplanır. 

Birincisi, diğer uzaylara tahmin edilecek noktaların uzunluğunu hesaplayan 

mesafedir. Burada Minkowski uzaklık hesaplama fonksiyonu kullanılmaktadır 

(Fu & Yang, 2021). İkinci olarak, veri noktalarındaki en yakın komşu 

üzerinden komşu sayısı hesaplanır. Bu nedenle eğitime ayrılan veri setinin 

büyük olması ve k değerine göre seçilmesi KNN için hayati önem 

taşımaktadır (Zhang, Li, Zong, Zhu ve Wang, 2018). KNN kullanılarak, bir 

şirket çalışanının işten ayrılıp ayrılmayacağını tahmin etmeyi amaçlayan bir 

başka çalışmada, çalışan performansının değerlendirilmesi, işteki ortalama 

aylık çalışma saatleri ve şirkette çalışılan yıl sayısı gibi farklı değişkenlerde 

kullanılmıştır (Fallucchi et al., 2020). 

 

Şekil 1: İş akış şeması  

Bu çalışmada, IBM Watson Analytics yazılımından elde edilen bir 

veri seti kullanılmıştır. Veri kümesi, IBM Watson yazılımı aracılığıyla 

oluşturulan sentetik verileri içerir. Ayrıca bir makine öğrenmesi modeli olan 

KNN yönteminin eğitilmesi ve değerlendirilmesi için MATLAB R2020b 

kullanılmıştır. Örnek veriler, eğitim seti olarak %70 ve test seti olarak %30 

seçilen 1205 çalışanı içermektedir. Her çalışan 32 özellik ve bir etiket içerir. 

Giriş katmanında 32 düğüm, gizli katmanda 18 düğüm ve çıkış katmanında üç 

düğüm ile çok katmanlı bir algılama modeli oluşturulmuştur. 
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Eğitilen model, aşağıda açıklanan doğruluk, kesinlik, hatırlama ve F1 

puanı ölçülerek değerlendirildi. 

(1) 

TP doğru pozitif değerler olduğunda, TN doğru negatif değerlerdir, 

FP yanlış pozitif değerlerdir ve FN yanlış negatif değerlerdir. 

Bu bölümde, KNN algoritması, model değerlendirme puanları 

üzerinden çalışan devri tahmini için orijinal veri seti üzerinden analiz 

edilmektedir. Veri seti ile ilgili bilgiler Tablo 1'de detaylandırılmıştır. 

Tablo 1: Simüle edilmiş veri kümesinin listesi. 

 

Tablo 2, KNN'nin çeşitli sınıflandırma modellerinin performanslarını 

karşılaştırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Veriseti Personel Sayısı Değişkenler Etiket Sayısı

IBM 1205 32 1
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Tablo 2: Sentetik verilerdeki en temel özelliklerin listesi. 

 

Tablo 2, analiz aşamasında kullandığımız bazı değişkenleri göstermektedir. 

Tablo 3: Sentetik verilerle Model Performansı. 

 

Tablo 3'teki KNN puanları incelendiğinde K değerleri (1, 4, 6, 8) için farklı 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. KNN olarak en yüksek değerler, 0.930 F1 puanı ile 

K = 4'te elde edildi. Diğer modellerde, K = 6, F1-puanı 0.925, F = 8, F1-skoru 

0.905 için puanlar elde edilmiştir. KNN modelinde en düşük değerler K=1, 

F1-skor 0.891 olarak elde edilmiştir. Şekil 2’de 7 değişkenin, bir tanesi sabit 

Girdi Tanım

AGE Yaş

SING Bekar

MRD Evli

SLR Maaş

MLE Erkek

FME Kadın

HSE Ev sahibi

SHT Vardiyalı Çalışan

FTW Tam zamanlı (40 saat)

LW Yarı zamanlı (40 saatten az)

EDL Eğitim seviyesi

PSN Pozisyon

JSTN İş tatmini

Modeller Doğruluk Kesinlik Hatırlama F1-Skor

KNN (K=1) 0,954 0,942 0,845 0,891

KNN (K=4) 0,928 0,971 0,892 0,93

KNN (K=6) 0,939 0,867 0,991 0,925

KNN (K=8) 0,908 0,869 0,945 0,905



 

34 GÜNCEL İŞLETME, YÖNETİM VE MUHASEBE ÇALIŞMALARI 

tutulmak kaydıyla aralarındaki ilişkisel tahmini gösteren grafikler aşağıda 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Değişkenlerin birbileri ile ilişkisel tahmin grafikleri  

2.SONUÇ 

Çalışan devir hızının yüksek olduğu şirketlerde de yıpranma oranı 

yüksektir. Şirket içinde iyi performans gösteren çalışanları kaybetmek, 

şirketler için çalışanlara yaptıkları yatırımı boşa harcamaya neden olabilir 

(Stamolampros, Korfiatis, Chalvatzis ve Buhalis, 2019). Bu nedenle şirketten 

ayrılan ve şirketlere para ve zamana mal olan bu nitelikli çalışanların yerine 

yenilerini bulmak istediler. Bu araştırma, makine öğrenmesi algoritmalarından 

KNN ile çalışanların şirketlerden ayrılma olasılıklarının sentetik veriler 

kullanılarak uygulamalı bir analizini yapmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada 

toplam 32 bireysel çalışan özelliği kullanılmıştır. 1205 çalışanın IBM Watson 

yazılımı kullanılarak yapay bir veri seti oluşturulmuştur. Yapılan tüm 

modellerin performansları incelenmiştir. Analiz sürecinin en yüksek puanı 

KNN (k=4), en yüksek F1 puanı ise 0.90 ile elde edilmiştir. 
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Gelecekteki çalışmalar için, veri örnekleme ve çoğaltma teknikleri 

kullanılarak, farklı makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak aralarındaki 

performans değerleri karşılaştırılabilir. 
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GİRİŞ 

Son on yılda hızlanan teknolojik gelişimler işletmeleri değişime uyum 

sağlamaya mecbur bırakmıştır. İşletmelerin hayatta kalmak ve rekabet 

avantajı kazanması için gelişen teknolojiye ayak uydurması gerekmektedir. 

İşletmelerin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesinin temel önceliği ise 

yapay zekâ uygulamalarıdır (Anitha ve Shanthi, 2021).  

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan yapay zeka, ilk kez 1956 

yılında John McCarthy tarafından "akıllı makineler yapma bilimi ve 

mühendisliği" olarak tanımlanmıştır. Yapay zeka, tanımlanan görevleri 

gerçekleştirmek için insan beynini taklit eder (Tack, 2019). Yapay zeka 

uygulamaları, topladıkları veriler üzerinden kendilerini yinelemeli olarak 

geliştirebilen sistemler veya makinelerdir (Buzko vd.,2016). 

Yapay zeka alanındaki gelişmeler sayesinde yüksek performanslı ve 

uygun fiyatlı hizmete kolay erişim sağlamaktadır. Yapay zeka destekli araçlar 

ve uygulamaların üretilmesi ile firmalar önemli ölçüde maliyet avantajı 

sağlamaya başlamıştır. Firma içerisindeki analizler ve değerlendirmeler kısa 

sürede yapılmaktadır (Cappelli, Tambe ve Yakubovich, 2019). Yapay zeka 

uygulamaları iş yaşamında algoritmik karar verme sürecini otomatikleştiren 

çözümler, araçlar ve yazılımlar şeklinde yer almaktadır (Rąb-Kettler ve 

Lehnervp, 2019).  

Günümüzde insan kaynakları yönetimi, en önemli bir diğer rekabet 

aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan kaynakları, işletmenin amaç ve 

hedeflerine uygun iş gücünü bulmak ve  uygun çalışmanı çalışanlara 

sunmaktadır (Faiyaz, 2018). İş hayatındaki en önemli ve yeni değişimlerden 

biri ise insan kaynaklarında yapay zekâ kullanımının artmasıdır. 

Yapay zekâ uygulamalarının kullanılması insan kaynakları 

uygulamalarında zaman kazandırmakta, insan kaynakları ekiplerinin şirketin 

başarısı için daha yaratıcı ve stratejik çalışmalar yapmasına yardımcı 

olmaktadır. Yapay zekânın kullanılması ile birlikte insan kaynaklarındaki 

işleyiş hızlı, objektif ve açıklanabilir olmuştur. Yapay zekânın kullanımının 

artması ile birlikte, insan kaynaklarının yeni bir iş ortağı olarak 

konumlandığını görmekteyiz (Fallucchi, Coladangelo, Giuliano ve William 

De Luca, 2020). 
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KPMG tarafından 64 ülkeden 1201 üst düzey İK yöneticisi ile 

görüşülmüştür. %20'den daha az şirketin yapay zekaya yatırım yaptığı ortaya 

çıkmıştır. Bunun yanı sıra şirketlerin %40’dan fazlası önümüzdeki beş yıl 

içerisinde yapay zekaya yatırım yapmayı planlamaktadır (Bankins, 2021). 

Birçok işletme fonksiyonunda değişiklikler olduğu için teknolojik 

gelişmelerle birlikte insan kaynakları uygulamalarında da değişiklikler 

görüyoruz. Son yıllarda yapay zeka algoritmalarının kullanılmasıyla insan 

kaynakları uzmanları, karar verme süreçlerinde veriye dayalı olmanın 

avantajlarını fark etmişlerdir (Fallucchi vd., 2020). Yapay zeka, verimli bilgi 

işlem teknolojileri ve öğrenme algoritmalarına dayalı olarak gerçek zamanlı 

kararlar verme kapasitesine sahiptir. Yapay zeka ile insan kaynaklarındaki 

devasa veri yığınları kısa sürede analiz edilerek çıkarımlar elde edilir 

(Hamoud ve Laszlo, 2019). İnsan kaynakları uzmanları, yapay zeka ile 

verilerini analiz ederek çalışanları daha iyi anlayabilir ve eğilimleri tahmin 

edebilir (Merlin ve Jayam, 2018). 

Makine öğrenimi ve yapay zeka gibi çığır açan teknolojiler, iş 

dünyasının tüm sektörlerinde uygulanmaktadır. Tüm iş alanları arasında, insan 

kaynakları ve işe alım, AI'nın tüm sektörlerdeki işletmelere fayda sağlayacağı 

alanlardan biridir. Yapay zekanın işe alım kararından, performansı tahmin 

etmeye, manuel eylemler gerektiren görevlerin otomasyonuna kadar İK 

üzerindeki etkisi, stratejik ve eyleme dönüştürülebilir (Anitha ve Shanthi, 

2021)..  

Bu çalışmada, yapay zekâ uygulamalarının insan kaynakları 

yönetiminde kullanılmasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  Mevcut 

ortamın haritasını çıkarmak ve gelecekteki araştırma yollarını öngörmek 

amacıyla, insan kaynaklarındaki yapay zeka uygulamalarına ilişkisi 

incelenmektedir. Çalışma kapsamında personel işe alımı ve yerleştirme, 

eğitim ve gelişim ve performans yönetimi incelenmiştir. Bunu yaparken, insan 

kaynaklarında uygulamalarına yapay zeka entegrasyonunun mevcut durumu 

hakkında bilgi toplamayı ve bunun insan kaynakları üzerindeki etkilerini 

tartışmayı amaçlıyoruz.  
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1. İNSAN KAYNAKLARINDA YAPAY ZEKÂ 

KULLANIM ALANLARI 

Dijital çağın patlaması ile yapay zekâ işletmelerin işleyişinde önemli 

değişikler meydana getirmiştir. Dolayısıyla insan kaynakları da, 

fonksiyonlarını da yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır. İnsan 

kaynaklarında yapay zekâ teknolojileri; şirketteki iş için doğru personeli 

seçmekte, idari çalışanları üzerindeki yükü azaltmakta ve çalışanların yeni 

yetkinlikler kazanmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, hata olasılığının 

düşürmekte, çalışanların yüksek oranda katılım sağlamasına, farklı 

departmanlarda ki iş akışının entegre olmasına, ve karar verilirken önyargı 

içeren davranışların en aza indirilmesine yardımcı olmaktadır (Yawalkar, 

2019). 

Yapay zeka algoritmalarının insan kaynaklarında kullanılmasıyla 

birlikte geçmiş, şimdiki ve gelecekteki davranışlar incelenerek büyük veri 

havuzları analiz edilmeye başlandı. Yapay zeka sayesinde geriye dönük 

veriler analiz edilip raporlanmakta, güncel olaylar analiz edilmekte ve 

geleceğe yönelik tahminler yapılabilmektedir (Fallucchi vd., 2020). Yapay 

zeka algoritmalarının kısa sürede nesnel kanıtlarla sunması, insan 

kaynaklarının amaçlarına hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmaktadır 

(Cappelli vd., 2019). 

Günümüzde insan kaynakları bölümü teknolojik değişimleri yakından 

takip etme eğilimi göstermekte ve yapay zekâ, büyük veri analizi, ve bulut 

bilişimi kullanarak süreçlerini basitleştirmek için çeşitli yöntemler 

kullanmaktadır. Çoğu işletme işe uyum programı ve mülakat gibi insan 

kaynaklarının görevleri için robot işlem otomasyonu ve makine öğrenmesi 

gibi yapay zekâ veya dijital teknolojilerden destek almaktadır (Hamoud ve 

Laszlo, 2019). 

İnsan kaynakları yöneticileri, yapay zeka ile oluşturulan 

uygulamaların gelecekte birçok insan kaynakları fonksiyonunda aktif olarak 

kullanılacağını belirtiyor (Nikhila vd., 2019). Önemli oranda insan kaynakları 

yöneticisi, ileride personele verilen hizmetlerin birçoğunun yapay zeka 

uygulamalarına dayalı olacağını düşünmektedir (Faiyaz, 2018). 

Araştırmalar, makine öğrenimini geniş insan kaynakları 

uygulamalarıyla entegre eden şirket sayısının hala düşük olduğunu gösteriyor. 

Ancak insan kaynaklarında yapay zeka kullanımı her geçen gün artmaktadır 
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(Merlin ve Jayam, 2018). ServiceNow'un 350 insan kaynakları yöneticisi 

arasında yaptığı araştırmaya göre yöneticiler, istedikleri bilgiye istedikleri 

zaman ulaşabildikleri konusunda yapay zeka uygulamalarını algoritmalarını 

oldukça faydalı bulmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalarda insan kaynakları 

yöneticileri, yapay zeka uygulamalarının alanlarına uyum sağlaması ile 

bürokratik süreçlerin azalttığını ve işlerinin hızlandığını belirtmektedir 

(Hamoud ve Laszlo, 2019). 

1.1. Personel Seçme ve Yerleştirme 

Yapay zeka uygulamaları, insan kaynakları fonksiyonlarında en 

yaygın olarak personel seçme ve yerleştirme süreçlerinde yer almaktadır. 

Günümüzde pozisyona uygun özgeçmişleri arama, en uygun özgeçmişleri 

seçme, görüşmeleri planlama ve sık sorulan soruları yanıtlama gibi tekrar 

eden görevlerde sıkça kullanılmaktadır (Kuksenok ve Prab, 2019). 

İşe alım sürecinde yanlış kararlar vermek zaman ve enerji kaybına 

neden olur (Rąb-Kettler ve Lehnervp, 2019). Ayrıca uzun vadede işletmelerin 

işgücü devir hızlarını artırarak firma maliyetini yükseltir. Bu nedenle personel 

seçme ve yerleştirme süreci insan kaynaklarının en kritik görevlerinden biridir 

(Merlin ve Jayam, 2018). İşe alım sürecinde insan kaynakları, şirketin amaç 

ve hedeflerine uygun, işe uygun beceri ve yetkinliklere sahip personeli 

seçmelidir. Personel seçme ve yerleştirme, işin doğası ve geniş personel 

havuzu nedeniyle en zor ve maliyetli süreçler arasında görülmektedir (Rąb-

Kettler ve Lehnervp, 2019). Geleneksel işe alım süreçlerinde personel seçme 

ve yerleştirme, insan kaynakları personelinin hem uzun zaman harcamasına 

hem de yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Yapay zeka uygulamaları son 

zamanlarda personel alımı ile ilgili süreçlerde önemli değişikliklere neden 

olmuştur (Song ve Wu, 2021). 

Yapay zeka, işe alım sürecinde monoton ve yüksek hacimli görevleri 

kolaylaştıracak veya otomatikleştirecektir. Sınırlı bir süre içinde doğru adayı 

bulmak için geniş bir başvuru havuzundan özgeçmiş incelemesi yapmak, her 

insan kaynakları yöneticisi için zorlu bir iştir (Jha, Jha ve Gupta, 2020). 

Yapay zeka algoritmaları, personel seçme ve yerleştirmenin ilk adımı olan 

adayların özgeçmişlerini inceler ve uygun özgeçmişi bulmak için analizler 

yapar. Yapay zeka algoritmaları, adayları deneyimlerini, becerilerini ve 

niteliklerini puanlayarak sıralar. Yapay zeka uygulamaları sayesinde binlerce 
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adayın başvurusu birkaç dakika içinde incelenebilir (Anitha ve Shanthi, 

2021). 

Şirketler, açık pozisyonlar için potansiyel adayları ararken sıklıkla 

web aramalarını kullanır. Bu sadece zaman alıcı değil, aynı zamanda 

problemli bir süreçtir. Yapay zeka kullanımı, adaylar ve işler arasında hızlı ve 

gelişmiş eşleştirme vaadi sunar; süreç verimliliğini arttırır (Cernian ve 

Sgarciu, 2017). En uygun adayı bulmak için yapay zeka uygulamalarının 

kullanıldığı birkaç yöntem bulunmaktadır.  

Öncelikler, yıllar içerisine anahtar performans göstergeleri (KPI), 

şirket içerisinde personel seçimi ve yerleştirmesi yaparken en çok başvurulan 

kaynaklardan biri haline gelmiştir. Yapay zeka uygulamaları, KPI'ya dayalı en 

uygun adayı bulmak amacıyla çalışanların performans, deneyim, bilgi ve 

becerileri gibi mevcut İK verilerini kullanmaktadır (Jha vd., 2020). 

Restless Bandit tarafından oluşturulan Talent Rediscovery 

algoritmaları, işin özelliklerine en uygun özgeçmişi bulmanın ve bu adayları 

insan kaynaklarına raporlamanın en başarılı örneklerinden biridir (Faiyaz, 

2018). Talent Rediscovery, şirket içerisindeki açık pozisyonlarıyla eşleşen 

özgeçmişleri bulmak için şirketin başvuru sisteminden gelen özgeçmişleri 

düzenli olarak değerlendirir. Başvuru sahiplerinin güncel sosyal medya 

hesaplarını inceler. Ardından şirkete ve pozisyona en uygun adayları insan 

kaynaklarına bildirir (Vardarlier ve Zafer, 2020). Giri vd., (2016), adayların 

Twitter, GitHub, LinkedIn ve SPOJ'dan aldığı bilgileri kullanarak kişilik 

özelliklerini ve mesleki becerileri değerlendiren kapsamlı bir işe alım modeli 

geliştirmiştir. Bu tür modeller, başvuruları önceden belirlenmiş parametrelere 

göre değerlendirebilecek, kapsamlı ve önyargıları ortadan kaldıran bir  işe 

alım süreci sunmaktadır (Heggo ve Abdelbaki, 2018). 

Günümüzde personel seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılmak 

üzere geliştirilen algoritmalar, mevcut başvuru analizinin ötesine geçmektedir. 

Yapay zeka uygulamaları tarafından geliştirilen chatbotlar personel seçme ve 

yerleştirme mülakatlarda kullanılmaya başlamıştır. Chatbot, mülakatlar 

esnasında adayla iletişim kuran, işle ilgili sorular soran ve adayın verdiği 

cevaplara doğrultusunda konuşmayı devam ettiren bir yazılımdır. (Song ve 

Wu, 2021). 
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Mya Systems tarafından oluşturulan Mya, adaylarla yapılan mülakat 

sürecinde aktif olarak kullanılmaktadır. Mya, adaylarla online görüşmeler 

yaparak adayın pozisyon için yeterli yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçer. 

Adayla görüştükten sonra adayın analizini ve özgeçmişini insan kaynaklarına 

bildirir. Ayrıca Mya’yı işe alım süreçlerinde kullanan firmalar  %70 oranında 

zaman kazandıklarını da belirtmiştir (Vardarlier ve Zafer, 2020). Myra'nın işe 

alım sürecindeki başarısı görüldükten sonra, bu algoritma modeli geliştirilerek 

MyAlly, JobPa ve Debra gibi farklı chatbolar da kullanılmaya başlanmıştır 

(Kuksenok ve Prab 2019). 

Yapay zeka algoritmalarının işe alım mülakatlarına getirdiği bir diğer 

yenilik ise görüntülü mülakatlardır. Start-up şirketi olan HireVue, geliştirdiği 

algoritma sayesinde adayların yüz ifadelerinde, jestlerinde ve ses tonlarında 

meydana gelen değişiklikleri görüntülü görüşmeler sırasında izleyerek bir 

rapor hazırlıyor (Nawaz, 2019b).  

Geliştirilen algoritmalar, değerlendirme sürecinin yanı sıra işe alım 

sürecinde başarısız olan adaylara da geri bildirimde bulunuyor. Başarısız olan 

adayları neden başarısız oldukları konusunda e-posta, mesaj veya çevrimiçi 

görüşmeler yoluyla geribildirim vermektedir (Kuksenok ve Prab 2019). 

Klasik personel seçme ve yerleştirme süreçlerinde izlenen mülakat 

gibi yöntemlerde sübjektif faktörlerden etkilenme olasılığı yüksektir. Karar 

vericilerin zaman zaman yanlı seçimler yapmasına neden olabilir (Fallucchi 

vd., 2020). Yapay zeka ile alınan kararlar daha nesnel temellere 

dayanmaktadır. Ayrıca yapay zeka uygulamaları ile personel seçim sürecinde 

alınan kararlar gerekçeleri ile adaylara açıklanabilmektedir. Yapay zeka 

uygulamalarının açıklanabilirlik imkanı sağlaması, adayların verilen sonuçlara 

güven duymalarını sağlar (Jha vd., 2020). 

1.2. Eğitim ve Gelişim 

İnsan kaynaklarında yapay zeka kullanımı şirket çalışanlarının eğitim 

ve gelişim süreçlerinde de aktif olarak kullanılmaktadır. Yapay zeka, insan 

kaynakları departmanının çalışan becerilerini analiz etmesine ve iş rollerine 

göre bir eğitim modülü önermesine yardımcı olur. Tüm verileri toplar ve insan 

kaynakları ekibinin kısa sürede eğitim planlamasını gerçekleştirmesine olanak 

sağlar. Yapay zeka algoritmaları, çalışanın pozisyonuna göre becerileri 
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geliştirmek için hangi alanda hangi eğitimin yapılacağı gibi süreçlerde 

etkilidir (Strohmeier ve Piazza, 2015). 

Çalışanların mevcut becerileri teknolojinin gelişmesi ile birlikte, 

belirli bir süre içinde geçersiz hale gelir ve yeni beceriler öğrenme ihtiyacı 

yaratır. Yapay zeka algoritmaları ile birlikte, bu eğitim ihtiyaçları analiz 

yapılabilmektedir (Song ve Wu, 2021)). İş yerinde ihtiyaç duyulan yetenekler 

ve kapasiteler belirlenerek personel eğitimleri ve ihtiyaç analizleri yapay zeka 

aracılıyla otomatik olarak analiz edilmektedir.  

Yapay zekâ ile takım yöneticileri, ekibi için dijital eğitimler 

planlayabilmektedir. Chatbot’lar ve sonrasında yapılan ölçümler sayesinde, 

çalışanların ve yöneticiler eğitim sonrasındaki bireysel gelişimlerini takip 

edebilmektedir. Öte yandan yapay zekâ, insan kaynaklarının tekrarlayan ve 

zaman alan görevlerin otomatikleştirilmesine ve insan kaynaklarının daha 

stratejik çalışmalara odaklanmasına fırsat sunmaktadır (Nikhila vd., 2019).  

Yapay zeka uygulamaları ile, çalışanın yıllar içinde aldığı bütün 

eğitimlerden toplanan tüm veriler değerlendirilmekte ve o çalışanın ihtiyaç 

duyduğu eğitim tipi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, yapay zeka uygulamaları, 

insanların daha hızlı ve daha iyi öğrenmesine yardımcı olacak farklı öneriler 

getirmektedir. Örneğin GiantOtter firması tarafından geliştirilen chatbot ise 

çalışanlara satışla ilgili kritik konularda eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu tarz 

uygulamalar zaman içerisinde artacaktır (Bierema, 2022). 

Personel gelişiminde bir diğer önemli gelişim ise çalışanlara 

mentorluk ve koçluk yapan chatbotlardır. GiantOtter isimli start-up şirketinin 

geliştirdiği Coach Otto isimli chatbot, firmalara koçluk ve eğitmenlik hizmeti 

vermektedir (Lengnick-Hall, Neely ve Stone, 2018). 

Ek olarak yapay zeka algoritmaları, eğitime katılan çalışanların 

performansı ve öğrenme davranışları açısından eğitim etkinliğinin ölçümünü 

otomatikleştirmeye çalışmaktadır (Tambe, Cappelli ve Yakubovich, 2019). 

Yapay zeka algoritmalarından yararlanan yeni yöntemler çalışanların farklı 

zaman aralıklarında aldıkları eğitimlerin iş davranışlarına etkisini incelemekte 

ve eğitim içeriklerini düzenlemek konusunda önerilerde bulunmaktadır (Jia, 

Guo, Li, Li ve Chen, 2018).  

Yapay zekanın hızla gelişmesi ve personelin eğitim ve gelişim 

süreçlerine entegre olması ile günümüzde kullanılan çevrimiçi öğrenme 

altyapıları, video öğrenme platformaları yada LMS sistemlerinde büyük 
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değişimler olacaktır. Yapay zeka uygulamalarının gelişmesi ile birlikte, 

personelin ve şirketin ihtiyaçlarına uygun, kendini yenileyebilen ve 

sonrasında eğitim çıktılarının analiz edilebildiği eğitim-gelişim süreçleri 

yaygınlaşacaktır. 

3.3. Performans Yönetimi 

Performans yönetimi, çalışana işyerindeki pozisyonu ve becerileri ile 

uyumlu hedeflerin açık bir şekilde belirtilmesi, sonrasında ise çalışma 

performansının belirli aralıklarla objektif bir şekilde değerlendirilmesi 

sürecidir. Kısaca, performans yönetimi, çalışanların görev ve sorumlulukla-

rına göre performans değerlendirmesinden oluşur (Vrontis vd., 2021). 

Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan 360 derece geri bildirim gibi klasik 

performans değerlendirme yöntemleri zaman alıcı ve pahalıdır. Yapay zeka 

algoritmaları, performans değerlendirmesini otomatikleştirerek tasarruf 

sağlamaktadır (Yabanci, 2019). Yapay zekanın performans yönetimi 

sürecinde kullanıldığı çeşitli alanlar bulunmaktadır. 

Öncelikle, chatbotlar aracılığıyla şirket içerisindeki pozisyonlara bağlı 

olarak temel ve kritik performans göstergeleri yeniden belirlenebilmektedir. 

Performans göstergelerinin belirlenmesi ve tanımlanması her işletme için 

günümüzde uzun ve maliyetli bir süreçtir. Yapay zeka algoritmaları ile 

birlikte bu performans göstergelerinin nedenleri ile analiz edilip sonrasında 

raporlanması işletmeleri önemli bir iş yükünden kurtarmaktadır (Cernian ve 

Sgarciu, 2017). 

Sonrasında ise çalışanların performansları otomatik olarak analiz 

edilmekte ve performanslarına göre çalışanlar değerlendirilmektedir. Bu 

sayede Düşük performans gösterenlerin performansını güçlendirmek ve daha 

az memnun çalışanların moralini yükseltmek için uygun stratejiler 

tasarlanabilir (Fallucchi vd., 2020).. İnsan kaynakları performans analizi 

yerine, performans değerlendirme çıktıları üzerinden stratejiler belirlemeye 

yönelik çalışmalara daha çok vakit harcayabilmektedir. 

Performans yönetimi kapsamında yapay zeka algoritmalarının yeni 

uygulamaları arasında sınıflandırma algoritmalarını kullanarak finansal 

teşviklerin çalışanların verimliliği üzerindeki etkisini analiz edilmesi (Faiyaz, 

2018), veri madenciliği ve sıralı regresyon kümeleme kullanılarak çalışanların 

uzmanlık düzeyinin tahmin edilmesi (Yawalkar, 2019) ve sınıflandırma 
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tekniğini kullanarak özelleştirilmiş teşvikler geliştirmek için çalışanların 

profilini çıkarmak (Anitha ve Shanthi, 2021) yer almaktadır 

Yapay zekâ ugulamaları ile çalışanların performansı ayrı ayrı 

değerlendirilecek ve ihtiyaç duyulan eğitimler kişiselleştirilmektedir. 

Böylelikle her çalışanın eksik olduğu konu ayrı ayrı saptanacak ve verilecek 

eğitim de çalışana göre şekillendirilecektir. Tüm çalışanların aynı eğitimleri 

aldığı uygulamalar geride kalacak, etkin bir performans değerlendirme 

yöntemi ile çalışanlara yönelik performans yükseltme çalışmaları 

yapılabilecektir (Bierema, 2022). 

Günümüzde kullanılan performansı değerlendirme süreçlerinde, 

bireysel önyargıların ve inanışların rolü oldukça yüksektir. Performans 

değerlendirme sürecinde yapay zeka uygulamalarının devreye girmesi ile 

beraber daha objektif sonuçlar elde edilebilecektir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüzde insan kaynakları fonksiyonlarının birçoğunda yapay zeka 

algoritmaları kullanılmaya başlanmıştır. Personel seçme ve yerleştirme, 

eğitim, performans yönetimi gibi alanlarda sıklıkla kullanılan algoritmalar, 

insan kaynakları uygulamalarında köklü değişikliklere neden olmaktadır 

(Yam ve Skorburg, 2021). Personel seçme ve yerleştirme sürecinde pozisyona 

uygun adayların özgeçmişlerinin analiz edilmesini, mülakatların yapılmasını 

ve adayların geri dönmesini sağlar. Makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde 

insan kaynakları hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmeye 

başlamıştır (Rąb-Kettler & Lehnervp, 2019). Böylece insan kaynakları, 

kaynaklarını çalışanların refahı için harcama fırsatı bulmuştur. 

İnsan doğasının karmaşık olması nedeniyle doğru kişiye ulaşmak zor 

olabilir ve işe alımda insan doğasından kaynaklanan sorunlar olabilir. Yapay 

zeka algoritmaları ile işe alım süreçleri daha basit hale gelerek ve objektif 

olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Araştırmalar, makine öğrenimi 

algoritmalarının işe alımda başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir (Zhao 

vd., 2018). Bu başarılı sonuçlar, bu algoritmaların uzun vadede yaygın olarak 

kullanılacağını göstermektedir. 

Literatür incelendiğinde insan kaynakları süreçlerinde yapay zeka ile 

ilgili üç temel sorun dikkat çekmektedir. En önemli sorunlardan biri adaletle 

ilgili kaygılardır. İnsanlar çevrelerinden etkilenen sosyal ve psikolojik 
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varlıklardır (Vrontis vd., 2021).. İnsan kaynakları, karar verme süreçlerinde 

bazı algısal yanılsamalar ve önyargılardan etkilenebilmektedir. Ancak yapay 

zeka algoritmaları kullanılarak yapılan seçimde uygulamalar standardize 

edilecek ve cinsiyetçi veya ırkçı yargılardan uzak, sadece işe en uygun 

personel belirlenecektir (Faliagka vd., 2014) . Bu seçim sürecinde personel 

arasında herhangi bir ayrım yapılmadan ve personelin işle ilgili yetkinlikleri 

dikkate alınarak yapay zeka yardımıyla bir havuz oluşturularak seçim 

yapılacaktır. 

Literatür taramasında ikinci önemli tartışma konusu yapay zeka 

uygulamalarının devreye girmesiyle kararların daha açıklanabilir olmasıdır. 

Örneğin, personel seçimine ilişkin kararlar, çalışanlar arasındaki değer ve 

statü, algılanan adalet ve bireysel ve kurumsal sonuçları etkileyen sözleşmeye 

dayalı ve ilişkisel beklentiler gibi bir dizi fikirle yakından ilişkilidir. 

Yetkinliklere dayalı bir yapay zeka algoritmasının bu endişelerin üstesinden 

gelmesi mümkündür (Jha, Jha ve Gupta, 2020). Özellikle yapay zeka 

algoritmaları, karşılaştırma yapma ve sonuçların nedenlerini öğrenme 

konusunda önemli bir açıklık sağlayacaktır. Alınan kararların süreci ve 

gerekçeleri anlatılacaktır. 

Literatürdeki bir diğer kritik tartışma ise çalışanların yapay zeka 

algoritmalarına tepkileridir. Daha önceki çalışmalarda çalışanların bu 

kararlara tepki gösterdiği tespit edilmiş olsa da son zamanlarda yapılan 

araştırmalar, çalışanların yapay zeka algoritmaları tarafından belirlenen 

kararları daha çabuk kabul ettiğini göstermiştir. Yaşamlarının birçok alanında 

yapay zeka uygulamaları kullanan bireysel, iş hayatında yazay zeka 

uygulamalarına adapte olmaya başlamıştır (Fallucchi vd., 2020).. Çalışanların 

algoritmik kararlara tepkileri, duygusal ve bireysel kararlardan daha 

olumludur. Önümüzdeki dönemlerde yapay zeka uygulamalarının hızla 

artacağını ve çalışanların bu yönde tepkilerinin daha ılımlı olacağını 

öneriyoruz 
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GİRİŞ 

Son dönemlerde işletmelerin içerisinde bulunduğu rekabetçi ortam ve 

rakipler arasındaki yoğun rekabet uygulamaları örgütlerin klasik yönetim 

anlayışından farklılaşarak yeni uygulamalara yönelmelerini zorunlu 

kılmaktadır. Örgütler diğer örgütlerden bazı konularda farklılaşarak rekabet 

avantajı sağlamak arzusuyla çeşitli uygulamaları gündeme getirmekte ve 

uygulamalarını bu yönlere kaydırmaktadırlar. Örgütler farklılaşmak için 

çeşitli argümanlar geliştirse bile en büyük farkları örgütün tamamına yansıyan 

yönetim biçimleri bu sistemi etkileyen yapılar olmaktadır. Bu yapıların 

başında örgüt kültürü gelmektedir. Örgüt kültürü, rekabet avantajı sağlayan 

bir biçimde geliştirildiğinde örgüt için rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Bu 

sebeple son dönemde örgüt kültürüne büyük önem verilmektedir. 

Örgüt kültürü, daha çok örgüt üyelerinin daha önceki tecrübelerinden 

sağladıkları bilgilerin birleşimi sayesinde oluşan bir olgudur (Keskin, Akgün, 

& Koçoğlu, 2016, s. 370). Kültür kavramını “belirli bir grup insanın sahip 

olduğu değerler, inançlar, kurallar ve kurumlar bütünü” (Wild & Wild, 2017, 

s. 42) olarak tanımladığımızda örgüt kültürü bu eldeki değerlerin birleşimi ve 

bu değerlerin rekabet avantajı olarak kullanılması da rekabette ön sıralara 

ulaşmayı sağlayan faktör olarak düşünülebilir. Örgütün, örgüt dışında yer alan 

paydaşları ile olan ilişkilerini kontrol eden, ortak değer ve normlar bütünü 

(Jones, 2017, s. 9) olan örgüt kültürü ile ilgili birçok çalışma yapılmış ancak 

bu çalışmaların içerisinde Hofstede’nin yapmış olduğu örgüt kültürü 

araştırmaları daha kapsamlı sonuçları elde etmesi ile öne çıkmış 

gözükmektedir. Hofstede 1984 yılında üç bölgeye yayılan 50 adet ülkeden 

ortalama 116.000 kişiye yönelik bir anket çalışması yapmış ve bazı sonuçlar 

elde etmiştir. Hofstede yaptığı çalışmadan elde ettiği bulgulara göre dört 

kültür boyutu olduğunu ifade etmiştir. Bu boyutlar, bireycilik-toplumculuk, 

erillik-dişillik, belirsizlikten kaçınma ve güç mesafesi olarak sıralanmıştır 

(Yeşil, 2011, s. 124-126). Hofstede’nin yaptığı bu çalışmada temel amaç, 

kültürler arasındaki farkların tespit edilmeye çalışılmasıdır.  

Literatür incelendiğinde Hofstede’nin tespit ettiği kültürel boyutları 

ile ilgili birçok farklı alanda çalışma (Uğurlu & Yeşil, 2020; Yüksel, 2016; 

Dursun, 2013) yapılmış olsa da yapılan araştırmada sadece Hofstede’nin tespit 

ettiği kültürel boyutların incelendiği bir literatür taramasına rastlanmamıştır. 

Bu sebeple bu çalışmada Hofstede’nin tespit ettiği kültürel boyutları arasında 
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yer alan güç mesafesi boyutuna yönelik bibliyometrik analiz yapılmıştır. 

Sadece güç mesafesine yönelik bir analizin yapılmasının sebebi ise güç 

mesafesi konusunun örgüt kültürü içerisinde önemli ve etkili olduğunun 

düşünülmesidir. Örgüt içerisinde güç kavramı Koçel (2018)’e göre 

“başkalarını etkileme yeteneği” ve “bir kimsenin başkalarını kendi istediği 

yönde davranışa sevk etme yeteneği” şeklinde ifade edilmektedir. Bu 

çerçevede güç aslında otoritenin en önemli unsurlarından biri olarak kabul 

edilebilir. Yine aynı tanım dayanak olarak alınarak birey, farklı insanları 

istediği tarafa doğru yönlendirebiliyorsa ve istediklerini yaptırabiliyorsa güçlü 

olarak kabul edilebilmektedir (Koçel, 2018, s. 268).  

Sosyal bilimler alanında birçok konu ile ilgili bibliyometrik analizler 

yapılmaktadır. Bu analizlerin esas amacı, konu ile ilgili olarak yıllar içerisinde 

hazırlanmış olan çalışmaların hangi konulara odaklandığı, hangi değişkenlerle 

ilişkili çalışmaların yapıldığı ve genel olarak alanda hangi gelişmelerin 

yaşandığı ile ilgilidir. Bu sayede araştırmacılara literatürün gelişimine ilişkin 

bilgiler verilirken aynı zamanda gelecek araştırmacılara bir yol haritası 

oluşturulmak istenmektedir. Bu çalışmada da aynı kaygılar dikkate alınarak, 

güç mesafesi üzerine bibliyometrik analiz uygulaması yapılmıştır. Yapılan 

açıklamalar kapsamında çalışmanın amacı, Hofstede’nin yaptığı çalışma 

sonucunda elde ettiği dört kültürel boyuttan biri olan “güç mesafesi”nin ulusal 

yazın bağlamında genel bir profilinin çizilmesi, gelecek araştırmalara bir yol 

haritası oluşturmak ve literatürün gelişimini ortaya koymaktır. Bu kapsamda 

Ulusal Tez merkezinde “Güç Mesafesi” kelimesi yazılan tezlerin başlık 

kısmında taranmış ve elde edilen veriler MAXQDA 2020 nicel analiz 

programında tarama ve bibliyometrik analiz yöntemleriyle incelenmiştir. 

Yapılan analizlerde çalışmanın hazırlandığı döneme kadar olan literatürde güç 

mesafesinin bibliyometrik analizine ilişkin herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu yönüyle çalışma özgündür. Yapılan bu çalışma örgütsel 

davranış yazınında en çok incelenen konulardan biri olan örgüt kültürü 

(Janićijević, 2011, s. 70) bağlamında güç kavramına yönelik verilerin ortaya 

konularak gelecek çalışmalara yol göstermesi açısından önemlidir.  
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1. TEORİK ARKA PLAN 

1.1. Güç Mesafesi 

Güç mesafesi boyutu 1984 yılında Hofstede tarafından 116.000 kişiye 

uygulanan çalışmanın sonuçları arasında yer alan bir boyuttur. Bu çalışmada 

dört farklı boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar, bireycilik-toplumculuk, erillik-

dişillik, belirsizlikten kaçınma ve güç mesafesi boyutlarıdır. Hoftede’nin 

yaptığı çalışmanın bazı sonuçlarını Mead (1998) şu şekilde sıralamıştır (Yeşil, 

2011, s. 124). 

a. İş ile bağlantılı olan değerler evrensel bir yapıda değildir. 

b. Yerel değerler uluslararası işletmelerin kendi kültürel normlarını 

uygulamalarına engel olmaktadır. 

c. İşletmelerin genel merkezinden gelen düzenlemeler yerel 

değerler tarafından belirginleştirilmektedir. 

d. Tek düze bir yönetim şekli benimsemek isteyen birçok 

uluslararası şirket çalışanların verimsizliği ve moral düşüklüğü 

ile karşı karşıya kalabilmektedir. 

Hofstede yaptığı çalışmada ulaştığı boyutlardan birincisi bireycilik-

toplumculuk boyutudur. Bu boyut, bireyin diğer bireylerle olan ilişkisi ile 

ilgili bir boyuttur. Yüksek bireycilik bağımsız hareket etmeyi öngören, yüksek 

toplumculuk ise daha çok birlikte hareket etmeyi öngören bir tercihtir. 

Ulaşılan ikinci boyut olan erillik-dişillik boyutu ise daha çok insanların 

eşyaya yönelik mi yoksa bireye yönelik mi tercihlerde bulunduğuna 

yöneliktir. Bu kapsamda, eril toplumlarda daha çok para ve eşyaya değer 

verilirken dişil toplumlarda daha çok bireye önem verilmektedir (Yeşil, 2011, 

s. 124,125). Üçüncü boyut olan belirsizlikten kaçınma boyutunda ise 

belirsizlik seviyesinin yüksek olduğu toplumlarda gelecek hakkında net bir 

bilgi sahibi olunmadığı zaman belirsizlik olgusu oluşur ve geleceğe yönelik 

güven duygusu kaybolur.  

Dördüncü boyut olan güç mesafesi boyutu bu çalışmanın esas ilgi 

alanına girdiği için öncelikle tanımı yapılmıştır. Güç mesafesi tanımı 

yapılacak olursa, bir toplumdaki güç yönünden daha aşağıda olan üyelerin, 

gücün dağılımının eşit olmayan biçimde dağılım gösterdiğini kabul etme 

düzeyi olarak tanımlanabilir (Akyürek, 2001, s. 6). Güç mesafesi boyutu, daha 

çok bir toplumun bireyleri ve işletmeleri arasında güç dağılımı noktasında bir 
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eşitlik olup olmaması ile ilgili bir boyuttur (Can, Kaptanoğlu, & Halo, 2018, 

s. 55).  

Hofstede’nin ifade ettiği bilgiler ışığında güç mesafesi boyutu bir 

toplumda ye alan bireylerin sahip oldukları kurum ve kuruluşlarda bulunan ve 

farklı tiplerdeki örgütlerde sahip olunan gücün eşit olmayan şekillerde 

dağılımını ifade etmektedir. Bunun yanında, Hofstede’nin belirttiği güç 

mesafesi tanımına göre, güç mesafesi boyutu organizasyonel olarak 

yöneticiler ve astları tarafından kabul edilen bir yapıdadır ve ulusal ve 

örgütsel değerler bu boyutu pekiştirmektedir (Atmaca, 2021, s. 12). İnsanların 

düşünceleri güç mesafesi boyutunda etkilidir. Toplumda gücün eşit olmayan 

bir biçimde dağıldığını ne oranda kabul ettiklerinin sonucudur. Güç 

mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda gücün dağılımı eşit bir biçimde 

değildir. Otoriteye karşı bir boyun eğme duygusu hakimdir. Ast üst 

ilişkisinde, astlar emir alma konusunda rahattır ve problemlere karşı çözüm 

yolları genellikle hiyerarşik yapı ile sağlanmaktadır. Aksine düşük seviyede 

güç mesafesine sahip olan toplumlarda güç dağılımının daha adil bir paylaşım 

ile gerçekleştirilmesinden yanadır. Ast- üst ilişkisinde tek yönlü bir ilişkinin 

yerine karşılıklı bağımlılık vardır. Bu sebeple alınan kararlarda astlarında 

fikirlerine danışılmaktadır (Mcshane & Now, 2016, s. 42).  

Güç mesafesi daha çok örgüt üyelerine sağlanan, sorumluluk 

kullanma, bağımsızlık ve inisiyatiflere karşı kullanabilme gücü olarak kabul 

edilebilir. Güç mesafesinin kapsama alanı, üstler ile astlar arsındaki ilişkiler, 

örgüt yönetiminde katılımcı yapı ve birey merkezli olma göstergesi ve 

hiyerarşik yapı, çalışılan mekânın yapısı gibi değerler ile belirlenebilir (Uzun 

& Tamimi, 2014). Hofstede (1994) güç mesafesini, örgüt üyelerinin arasında 

statü, büyüklük, yakışıklılık, zenginlik ve saygınlık kaynaklı gücün eşit 

olmayan şekilde yapılan dağılımını kabul etme düzeyi olarak tarif etmektedir. 

Burada oluşan farklılık bazı toplumların bu eşit olmayan dağılımı normal 

karşılarken bazı toplumların normal karşılamamasıdır. Burada oluşan düzey 

farklılıkları güç mesafesinin düzeylerinin farklı olarak algılanmasına sebep 

olmaktadır. Bu iki farklı toplum arasındaki temel farklılıklar tablo 1’de 

görebilmek mümkündür (Uslu & Ardıç, 2013, s. 317). 

 

 



 
 61 

Tablo 1: Düşük ve Yüksek Güç Mesafesi Arasındaki Farklılıklar 

Düşük Güç Mesafesi Yüksek Güç Mesafesi 

Toplum üyeleri arasındaki eşitsizlik 

mümkün olan en düşük seviyeye 

çekilmelidir. 

Toplum üyeleri arasında oluşan 

eşitsizlik beklenen ve aynı zamanda 

istenen bir durumdur. 

Az güçlü ve güçlü üyelerin arasında kabul 

edilebilen düzeyde bağımsızlık vardır. 

Güç derecesi düşük olan insanlar yüksek 

derecede güçlü olanlara karşı bağımlı 

olmalıdır. 

Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapı uyum 

için ihtiyaç olan rollerde bir eşitsizlik 

olduğunu gösterir. 

Örgütlerdeki hiyerarşi örgüt içerisinde 

eskiden beri olan ast ve üstlerin eşit 

olmadığı düşüncesine dayanır. 

Adem-i merkeziyetçi bir yönetim anlayışı 

hakimdir. 

Merkezi bir yönetim anlayışı hakimdir 

Örgütün üst ve astları arasında oluşan 

maaş farkları çok yüksek değildir. 

Örgütün en üstü ile en altı arasında 

büyük bir maaş farklı bulunmaktadır. 

Örgütsel kararlarda çalışanlarında fikrinin 

alınması çalışanlar tarafından 

beklenmektedir. 

Örgütte yapılacak olan uygulamaların 

çalışanlara anlatılması beklenir. 

İdeal patron olmak için bol kaynakları 

olan bir demokrat olmak gerekir. 

İdeal bir patron olabilmek için babacan 

ve yardım seven bir otokrat olmalıdır. 

Statüye vurgu yapan uygulamalar ve 

ayrıcalıklar hoş karşılanmamaktadır. 

Yöneticiler ayrıcalıkları ve statüye 

vurgu yapan uygulamaları bekler ve 

ister. 

Herkes eşittir ve aynı haklara sahiptir. Gücü olan ayrıcalıklara sahiptir. 

Kaynak: (Uslu & Ardıç, 2013, s. 317). 

Güç mesafesinin düzeyi ast ile üst arasındaki iletim arasında da büyük 

etkilere sahiptir. Güç mesafesinin düşük olduğu işletmelerde ast olan birey ile 

yöneticisi arasında tabi olma durumu biraz daha az olmaktadır. Aynı zamanda 

astlar yöneticilerine danışabilmektedir. Güç mesafesinin yüksek olduğu 

işletmelerde ise ast ile yönetici arasında daha çok tabi olma yapısı 

gözlenmektedir. Bunun yanında astlar ile yöneticiler arasında duygusal bir 

mesafe oluşmakta ve astların yöneticilere ulaşımı ve fikir beyan edebilmesi 

zor olmaktadır (Gürce, 2018, s. 51). 

Ülkelerin gelişmişlik durumun da göre de güç mesafesi düzeylerinde 

farklılıklar görülmektedir. Gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde güç 

mesafesi düzeyinin daha çok düşük olarak görülmekte iken gelişmişlik 

düzeyinin düşük olduğu ülkelerde ise güç mesafesi düzeyinin daha çok 

yüksek olarak görüldüğü kabul edilebilir. Güç mesafesinin diğer ülkelere göre 

daha düşük olduğu ülkelerde, insanlar arasında eşitlik düşüncesi kabul 
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edilmektedir. Bu tip toplumlarda kararlara katılım yüksektir. Toplumun 

yöneticileri demokratiktir. Güç mesafesinin yüksek olduğu ülkelerdeyse 

otokratik bir yönetim vardır ve yöneticiler babacan bir tavırdadırlar. Kararlara 

toplum üyelerinin katılımı düşük seviyelerdedir. Genellikle görevlendirmeler 

talimatlarla yapılar. Bunun yanında yöneticilere özel bazı simgeler ve 

ayrıcalıklar bulunmaktadır (Korkmaz, 2017, s. 54). 

1.2. Önceki Çalışmaların Bulguları 

Bir bilimsel konuda yazının hangi yöne doğru gelişim gösterdiğini 

anlayabilmek için literatürde birçok konuda tez analizleri yapılmaktadır. 

Yapılan literatür taramasının sonuçlarına göre bazı araştırmacılar doktora 

tezlerine bazı araştırmacılar yüksek lisans tezlerine ve bazı araştırmacılar da 

hem doktora hem de yüksek lisans tezlerine yönelik analiz çalışmaları 

gerçekleştirmiştir. 

Özen Kutanis ve arkadaşları (2015) tarafından lisansüstü tezlere 

yönelik olarak yapılan analiz kapsamında örgüt kültürü çalışmalarına yönelik 

bir inceleme yapılmıştır. Bu araştırmada kapsama toplamda 183 lisansüstü tez 

alınmış ve bu tezler, konu ve yöntem açısından değerlendirilmiştir. Tezlerin 

yarısında örgüt kültürü, örgütsel vatandaşlık, örgütsel bağlılık, liderlik ve 

öğrenen örgüt değişkenleri ile ilişkilendirilmiştir.  Aynı zamanda ilgili 

tezlerde örgüt kültürüne yönelik olarak sunulan model önerisi, belirli bir örgüt 

kültürünün analizi ve belirli bir örgüt kültürüne ilişkin algı konularına yer 

verilmiştir. Devamında ise çeşitli öneriler sunularak örgüt kültürü literatürüne 

yönelik önemli bir katkı sağlanmıştır. 

Gündüz, Başpınar ve Büyükkarcı (2017) yapmış oldukları 

araştırmada, değer eğitimi ile ilgili olarak yapılan doktora tezlerine yönelik bir 

analiz gerçekleştirmişlerdir. Yapılan analizde elde edilen sonuçlara göre, 

2000-2015 yılları arasında değer eğitimi konusunda 54 doktora tezi yapılmış 

ve bu tezler araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 2009 

yılından sonra değer eğitimi konulu tezlerin yoğunlaştığı görülmekte ve Gazi 

Üniversitesinin bu konuda en fazla teze sahip olan üniversite olduğu bilgisine 

ulaşılmaktadır. Örneklem olarak ise daha çok ilköğretim öğrencilerinin 

alındığı bilgisi de diğer veriler arasındadır. 
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Kırık ve Köyüstü (2018) yapmış oldukları araştırmada, Z kuşağı 

konusunda yapılmış olan tezlere yönelik bir analiz gerçekleştirmişlerdir. Bu 

analiz sonucunda 15 teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin çoğu yüksek lisans tezi 

ve çoğu da 2016 yılında yapılmış tezlerdir. Tezlerin sayfa ortalamalarına 

bakıldığında 129’dur. Tezlerde yapılan analiz türlerine bakıldığında 

birçoğunun kantitatif desene sahip olduğu ve en fazla korelasyon ve T testinin 

yapıldığı görülmüştür.  

Köyüstü (2018) yapmış olduğu çalışmada, sanal kaytarma konusunda 

yapılmış olan tezlere yönelik bir analiz gerçekleştirmiştir. Bu analizde 10 tez 

incelemeye alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda en fazla tezin 2016 yılında 

yapıldığı, yapılan tezlerin yüksek lisans tezi olduğu, en çok ANOVA testinin 

uygulandığı en az ise içerik analizinin uygulandığı bilgileri paylaşılmıştır. 

Terzi ve Deniz (2020) tarafından yapılan lisansüstü tezlere yönelik 

olarak yürütülen meta analizde cam tavan üzerine alanyazındaki eğilimler ve 

çalışılmamış alanların tespiti amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, 98 

lisansüstü tez, çeşitli değişenler dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırmanın 

sonuçlarına göre, çalışmaların sayıları son üç yılda güderek artış göstermiş ve 

doktora tezlerinin sınırlı kaldığı ifade edilmiştir. Yapılan çalışmada bireysel 

etkenler ile çevresel etkenler bir kategori, cam tavanın sebepleri de diğer 

kategori olmak üzere iki ana kategori olarak ifade edilmiştir. 

Yapılan çalışmanın konusunun güç mesafesi olması dolayısıyla bu 

konu odağındaki literatür de incelenmiştir. 

Altay (2004) tarafından yapılan ve barışı ile kültürel boyutların 

ilişkisinin belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada 221 öğrenci analiz 

kapsamına alınmıştır. Araştırmada başarı üzerindeki en önemli etkenin 

motivasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında hangi kültürel 

özelliklerin farklı değerlendirildiği üzerinde durularak bu özelliklerin dikkate 

alınmasının örgütlerin performansları üzerinde olumlu katkılar sağlayacağına 

dair öneriler sunulmuştur. 

Uslu ve Ardıç (2013) tarafından yapılan çalışmada güç mesafesinin 

örgütsel güven üzerindeki etkileri inceleme konusu olarak ele alınmıştır. Bu 

çalışmaya göre güç mesafesi, örgütsel güveni, yöneticiye güveni ve beraber 

çalıştıkları arkadaşlarına güveni olumlu ve zayıf düzeyde etkilemektedir. Bu 

kapsamda çalışanlarda güç mesafesi yükseldikçe örgütsel güven düzeyinin de 

yükseldiği, aynı çerçevede güç mesafesi yükseldikçe çalışanların 
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yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına güven düzeyi de yükselmektedir. 

Çalışmada ayrıca örgütsel güven düzeyinin yükseltilebilmesine yönelik bazı 

önerilerde bulunulmuştur. 

Lorcu ve arkadaşları (2019) yaptıkları çalışmada Edirne ilinin merkez 

ilçesindeki birimlerde görev yapan idari personele yönelik olarak bilgiler elde 

etmiştir. Bu kapsamda sahip olunan demografik özelliklere göre örgütsel 

sinizm ile güç mesafesi arasında ortaya çıkan farklılıklarının tespitine yönelik 

bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırma kapsamında, 385 idari personel 

araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan analizlerde güç mesafesinin erkeklerin 

seviyelerinin kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların evli-bekar olma durumları ile güç mesafesi ve diğer değişkenler 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamış, öğrenim durumuna göre ise 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Görevlere göre yapılan analizde bir 

farklılık bulunamamış, yaş değişkeni ve gelir değişkenlerine göre anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. Genel olarak yapılan çalışma incelendiğinde, 

yöneticilerin kişilik, tutum ve davranışlarının güç mesafesi algısı üzerinde 

etkili olduğu belirtilmiştir. 

Uslu (2021) Türk çalışanların kültürel değerlerinin kariyer değerlerine 

muhtemel etkilerinin incelenmesini amaçladığı çalışmasında güç mesafesi, 

toplulukçuluk ve belirsizlikten kaçınma boyutlarının etkisini incelemiştir. Bu 

araştırma kapsamında 274 çalışandan elde edilen veriler analiz edilmiş ve 

kültürel değerlerin kariyer değerleri üzerinde kısmi etkilerinin olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Özgünlüğü 

Araştırmada, 2001-2020 yılları arasında güç mesafesi konusu ile ilgili 

olarak yapılmış olan tezlerin bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesi, 

örgütsel davranış konusunun önemli bir konusu olan kültürel farklılıklarda 

güç mesafesinin önemine yönelik özgün, detaylı ve güncel bilgilerin 

sunulmasın ve bu doğrultuda, güç mesafesi konusunun ayrıntılı bir biçimde 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın temel amacı doğrultusunda, Türkçe 

alanyazınında güç mesafesi alanında hazırlanmış olan tezlere yönelik yapılmış 

bir bibliyometrik analizinin olup olmadığı taranmış ve herhangi bir çalışmaya 
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rastlanmamıştır. Bu sebeple bu çalışma, kullanılan yöntem, incelenen 

örneklem ve elde edilen bulgu yönleriyle özgün bir çalışmadır. 
 

2.2. Araştırmanın Problemi 

Araştırmanın problemi, “Güç mesafesi ile ilgili olarak hazırlanmış 

olan tezlerin bibliyometrik yönden durumu nedir? Olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın problemi kapsamında 8 soru hazırlanmış ve çalışmada bu 

sorulara cevap aranmıştır. Bu sorular şunlardır: 

a. Güç mesafesi konusunda Türkiye’de hazırlanan yüksek lisans 

tezleri ve doktora tezlerinin sayısı nedir? 

b. İlgili tezlerin hazırlandıkları yıllara göre dağılımları nasıldır? 

c. Hazırlanan tezlerin hangi üniversite ve enstitüye göre dağılımları 

nasıldır? 

d. Hazırlanan tez danışman hocalarının unvanlarına göre dağılımı 

nasıldır? 

e. Tezlerde güç mesafesi ile ilişkilendirilen değişkenler nelerdir? 

f. Uygulama alanlarına göre tezler nasıl dağılım göstermektedir? 

g. Bu tezlerin örneklem büyüklüklerine göre dağılımları nasıldır? 

h. Bu tezlerde hangi istatistikî yöntemler kullanılarak analizler 

yapılmıştır? Bu analizlerin dağılımı nasıldır? 

2.3. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın kapsamına YÖK Ulusal Tez Merkezinde sunulan ve tez 

başlığında “Güç Mesafesi” ibaresi bulunan yüksek lisans ve doktora tezleri 

dahil edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 01/02/2021 ve 20/02/2021 tarihleri 

arasında YÖKTEZ platformu taranmış ve çalışmanın veri seti 

oluşturulmuştur. Elde edilen tezler, Türkiye’de hazırlanan tezlerin 

araştırmacıların kullanımı amacıyla erişime açık bir biçimde sunulan YÖK 

ulusal tez merkezi platformundan elde edilmiştir.  
 

2.4. Analiz Yöntemi 

Araştırma deseni nitel bir yapıda oluşturulmuştur. Nitel araştırma, 

“anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması, analiz 

edilmesi ve yorumlanmasını içerir” şeklinde tanımlanmaktadır (Kurtuluş, 

2010, s. 35). Nitel çalışmalar içerisinden ise bibliyometrik analiz yöntemi 
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tercih edilmiştir. Bibliyometrik analiz, “herhangi bir konuda hazırlanmış tez, 

makale, kitap ve diğer yayınları matematiksel ve istatistiksel olarak ele alma” 

olarak ifade edilebilir. Bibliyometrik analiz bilimsel olarak hazırlanan 

çalışmaların seyrini göstermesi açısından önemlidir (Aydeniz, 2021, s. 206).  

Tezler Ulusal Tez Merkezi arama kısmına “güç mesafesi” ibaresi 

yazılarak tespit edilmiş ve ulaşılan veriler bibliyometrik analiz yapılmak 

amacıyla MAXQDA 2020 programına yüklenmiş, aynı program vasıtasıyla 

çözümlenerek frekans dağılımları tespit edilmiştir.  
 

3. BULGULAR 

Araştırmanın yapıldığı YÖK Ulusal Tez Merkezinde “güç mesafesi” 

terimi ile yapılan arama sonucu hazırlanan tezlerin sayısı 38 olarak tespit 

edilmiştir.  

Hazırlanan tezlerin düzeylerine ilişkin olarak yüksek lisans tezlerine 

ve doktora tezlerine yönelik dağılımları Tablo 2’de bulunmaktadır.  
 

Tablo 2: Tezlerin Türlerine İlişkin Dağılımları 

Tez Türü 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

Doktora   1    1     4 1 

Yüksek Lisans 1 1 1 1 1 3  1 2 3 5 10 2 

Toplam 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 5 14 3 

 

Tablo 2 verilerine göre ilk tez 2001 yılında yapılmış ve tezlerin 

dağılımı son dört yılda artış göstermiştir. Yapılan tezlerden 7’sinin doktora 

düzeyinde hazırlandığı kalan 31 tezin ise yüksek lisans düzeyinde hazırlandığı 

görülmektedir.  

Analiz kapsamına alınan tezlerin yıllara göre dağılımı grafiği Şekil 

1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Tezlerin Yıllara Göre Dağılımları 

Şekil 1’deki veriler incelendiğinde güç mesafesi ile ilgili olarak 

yapılan 38 tezin hangi yıllarda yayımlandığına dair bilgilere ulaşılmaktadır. 

Bu bilgilere göre, en yüksek tez hazırlanan yıl 2019 yılı (14) olarak 

görülmektedir. 2018 yılında toplamda 5 tez hazırlanırken 2013,2017 ve 2020 

yıllarında ise 3 tane tez hazırlandığı görülmektedir. Güç mesafesi konusunun 

işlendiği ilk yıl olan 2001 yılı ile 2015, 2010, 2012, 2002 ve 2014 yıllarında 

ise 1 tez hazırlanmıştır. 

Hazırlanan tezlerin hangi üniversitelerde hazırlandığına dair bilgiler 

Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımları 

Tez Adı   Tezler Yüzde 

(Akyol, 2009; 

Gürce, 2018; 

Ateş, 2019; 

Batmaz, 2019; 

Şen Ö. , 2019; 

Gölebakar, 2020) 

Marmara Üniversitesi 

6 15,79 

(Halo, 2015; 

Banialmargah, 

2018; Güven, 

2018; Dökmeci, 

2019; Özdemir, 

2019) 

Bahçeşehir Üniversitesi 

5 13,16 

(Deniz, 2013; 

Kinter, 2016; 

Korkmaz, 2017; 

Toptaş, 2019) 

Balıkesir Üniversitesi 

4 10,53 
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(Ertürk, 2014; 

Karaçelebi, 2016) 

Selçuk Üniversitesi 
2 5,26 

(Gökşen, 2002; 

Ekmekçioğlu, 

2019) 

Gazi Üniversitesi 

2 5,26 

(Dede, 2019; 

Zıblım, 2020) 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
2 5,26 

(Uslu O. , 2013) Sakarya Üniversitesi 1 2,63 

(Solmazer, 2013) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 2,63 

(Akyürek, 2001) Başkent Üniversitesi 1 2,63 

(Güleç, 2010) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1 2,63 

(Jahangirov, 

2012) 

Gazi Üniversitesi 
1 2,63 

(Demir G. , 2017) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 2,63 

(Yayik, 2017) İnönü Üniversitesi 1 2,63 

(Demirer, 2018) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 1 2,63 

(Ulus, 2018) Kastamonu Üniversitesi 1 2,63 

(Lorcu G. , 2019) Trakya Üniversitesi 1 2,63 

(Uğur, 2019) Atılım Üniversitesi 1 2,63 

(Gül, 2019) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1 2,63 

(Soyalın, 2019) Atatürk Üniversitesi 1 2,63 

(Ersoy, 2019) İstanbul Kültür Üniversitesi 1 2,63 

(Şen E. , 2019) İstanbul Üniversitesi 1 2,63 

(Yörük, 2009) Kara Harp Okulu 1 2,63 

(Tüzün, 2020) Süleyman Demirel Üniversitesi 1 2,63 

 Toplam 38 100,00 

 

Tablo 3 verilerine göre güç mesafesi ile ilişkilendirilen tezlerin 

çoğunlukla Marmara, Başakşehir ve Balıkesir Üniversitelerinde hazırlandığı 

görülmektedir. Bu üniversitelerde toplamda 15 tez hazırlanmıştır. Diğer tezler 

ise çoğunlukla her üniversitede 1 adet tez olacak şekilde dağılım 

göstermektedir. 

Güç mesafesi ile ilgili tezlerin hazırlandıkları enstitülere göre 

dağılımına ilişkin veriler Tablo 4’te görülmektedir. 
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Tablo 4: Tezlerin Hazırlandıkları Enstitülere İlişkin Dağılımları 

  Tezler Yüzde Yüzde (geçerli) 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 31 81,58 81,58 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 5 13,16 13,16 

Savunma Bilimleri Enstitüsü 1 2,63 2,63 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 1 2,63 2,63 

Toplam 38 100,00 100,00 

 

Tablo 3 verilerine göre güç mesafesi ile ilgili tezlerin çoğunluğu (31 

adet) sosyal bilimler enstitüsünde hazırlanmışken, eğitim bilimleri 

enstitüsünde 5, savunma bilimleri enstitüsünde 1 ve lisansüstü eğitim 

enstitüsünde 1 tez hazırlanmıştır. 

Tezlerin danışmanlarına göre yapılan dağılım tablo 5’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 5: Tezlerin Danışmanlarına Göre Dağılımları 

  Tezler Yüzde Yüzde (geçerli) 

Profesör Doktor 18 47,37 47,37 

Doçent Doktor 16 42,11 42,11 

Doktor Öğretim Üyesi/Yardımcı Doçent 4 10,53 10,53 

Toplam 38 100,00 100,00 

 

Tablo 5 verilerine göre güç mesafesi ile ilgili olarak hazırlanan 

tezlerin danışmanları incelendiğinde 18 tezin danışmanının Profesör Doktor 

olduğu, 16 tezin danışmanının Doçent Doktor olduğu ve 4 tezin danışmanının 

ise Doktor Öğretim Üyesi/yardımcı Doçent olduğu görülmektedir. Bu 

çerçevede çoğunluk tezin (34 adet) doçent ve profesör doktor unvanlı 

danışmanlar tarafından yürütüldüğü söylenebilir. 

Hazırlanan tezlerde güç mesafesi ile ilişkisi olan veya güç mesafesi ile 

etkileşim oluşturan birçok değişken incelenmiştir. Bu değişkenlerin durumu 

Şekil 2’de yer alan Kod bulutu sayesinde net bir biçimde görülebilmektedir. 
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Şekil 2: Değişkenler Kod Bulutu 

Şekil 2’de gösterildiği gibi güç mesafesi ile ilişkili olan ya da 

etkileşim halinde olan değişkenler arasından en yoğun olarak ilişkilendirilen 

değişken “liderlik” değişkenidir. “liderlik” değişkeni toplamda 10 tezde yer 

almaktadır. 4 tezde yer alan “cam tavan engeli” değişkenini toplamda 3 tezde 

yer alan “kişilik yapısı” ve “örgütsel adalet” değişkenleri takip etmektedir. 

Şekil 2’de yer alan bilgilere göre, güç mesafesi; iş tatmini, örgütsel politika 

algısı, örgütsel sessizlik, örgütsel bağlılık, örgütsel güven, belirsizlikle baş 

edebilme ve iletişim değişkenleri ile ilişkili olarak 2’şer tezde yer almıştır.  

Hazırlanan tezlerin uygulama alanına yönelik veriler Tablo 6’da 

bulunmaktadır. 

Tablo 6: Tezlerin Uygulama Alanlarına İlişkin Dağılımları 

  Tezler Yüzde Yüzde (geçerli) 

Kamu Personeli 23 60,53 60,53 

Özel Sektör Çalışanları 14 36,84 36,84 

Öğrenci 2 5,26 5,26 

STK 1 2,63 2,63 

Toplam 38 100,00 100,00 
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Tablo 6 incelendiğinde tezlerin uygulama alanları görülmektedir. 

Buna göre, 23 tezin uygulama alanı kamu personelleri olmuştur. Bu kapsamda 

öğrenmenler ve yöneticiler uygulamada veri elde edilen çalışanlar arasında 

yer almaktadır. 14 tezin uygulama alanı ise özel sektörde çalışan bireylerdir. 

Tablo 6 verilerine göre, 2 çalışma öğrencilere yönelik bir analiz 

gerçekleştirmişken Sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak 1 tez analiz 

gerçekleştirmiştir. 

Güç mesafesini konu alan tezlerin analizlerde kullandıkları örneklem 

büyüklüklerine ilişkin dağılımları Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Tezlerin Örneklemlerine İlişkin Dağılımları 

  Tezler Yüzde Yüzde (geçerli) 

251-500 arası 20 52,60 52,60 

101-250 arası 11 28,9 28,9 

0-50 arası 2 5,3 5,3 

501-750 arası 2 5,3 5,3 

51-100 arası 1 2,6 2,6 

751-1000 arası 1 2,6 2,6 

1001 ve üstü 1 2,6 2,6 

Toplam 37 100,00 100,00 

 

Tablo 7 aracılığıyla güç mesafesi ile ilgili olarak hazırlanan tezlerin 

yürüttükleri analiz kapsamında ulaşılan örneklemlerin sayısına bakıldığında 

251-500 arası örneklem üzerinden analiz yürüten tezlerin sayısının 20 olduğu 

görülmektedir. Bahsi geçen tezlerin 11’inde ise 101-250 arası bir örneklem 

sayısı ile analizler yapılmıştır. Yine aynı tablo aracılığıyla örneklem 

büyüklüğü 0-50 arası olan 2, 501-750 arası örneklem ile yürütülen tez 

sayısının 2 olduğu görülmektedir.  

Analiz kapsamına alınan tezlerin hangi analiz yöntemini 

kullandıklarına yönelik bulgular Tablo 8’de sunulmuştur. 
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Tablo 8: Tezlerin Yöntemlerine İlişkin Dağılımları 

  Tezler Yüzde Yüzde (geçerli) 

Nicel 35 92,11 92,11 

Karma 2 5,26 5,26 

Nitel 1 2,63 2,63 

Toplam 38 100,00 100,00 

 

Güç mesafesi konusunda hazırlanan tezlerin kullandıkları yöntemlere 

ilişkin veriler Tablo 8 aracılığıyla incelendiğinde, 35 tezin nicel yöntemler 

kullandığı, 2 tezin karma yöntemle analizler gerçekleştirdiği, kalan 1 tezin de 

nitel bir analiz yöntemi uyguladığı görülmektedir. Bu kapsamda çalışmaların 

çok büyük bir kısmının nicel yöntemlerle analizler gerçekleştirdiği 

söylenebilir. 

Analiz kapsamına alınan tezlerde tercih edilen veri elde etme 

araçlarına yönelik veriler Tablo 9’da bulunmaktadır. 

Tablo 9: Tezlerin Verileri Elde Etme Yöntemlerine İlişkin Dağılımı 

  Tezler Yüzde Yüzde (geçerli) 

Anket 37 97,37 97,37 

Literatür Tarama 2 5,26 5,26 

Gözlem 1 2,63 2,63 

Toplam 38 100,00 100,00 

 

Tablo 9’da sunulan veriler incelendiğinde, analiz kapsamında bulunan 

tezlerin 37’sinin anket yöntemiyle veri elde ettiği, 2 tezin literatür taraması 

analizi yaptığı ve 1 tezin de gözlem yöntemini kullandığı görülmektedir. Bu 

sonuç, analiz kapsamına alınan tezlerin büyük çoğunluğunun nicel 

yöntemlerle analizler gerçekleşmesi ile ilişkilendirilebilir. 

Güç mesafesi ile ilgili olan tezlerin analizlerini gerçekleştirirken 

kullandıkları analiz yöntemlerine ilişkin veriler Tablo 10’da yer almaktadır. 
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Tablo 10: Tezlerin Analiz Yöntemlerine İlişkin Dağılımları 

  Tezler Yüzde Yüzde (geçerli) 

Faktör Analizi 24 63,16 63,16 

Regresyon Analizi 22 57,89 57,89 

Korelasyon Analizi 22 57,89 57,89 

T Testi 14 36,84 36,84 

ANOVA 12 31,58 31,58 

Frekans Dağılımı 9 23,68 23,68 

Yapısal Eşitlik Modellemesi 5 13,16 13,16 

Döküman İnceleme 3 7,89 7,89 

Gözlem 1 2,63 2,63 

Katılımcı Görüşleri 1 2,63 2,63 

MANOVA 1 2,63 2,63 

Tukey HSD 1 2,63 2,63 

Toplam 38 100,00 100,00 

 

Tablo 10 verileri incelendiğinde 24 tezde faktör analizi uygulandığı, 

22 tezde regresyon ve korelasyon analizlerinin uygulandığı, 14 tezde T testi, 

12 tezde de ANOVA analizinin uygulandığı görülmektedir. 6 tezde frekans 

dağılımı analizi gerçekleştirilirken 5 tezde yapısal eşitlik modellemesi, 3 tezde 

de doküman inceleme analizi uygulanmıştır.  

Analiz kapsamına alınan toplamda 38 tezin kullandığı bütün 

kelimelere yönelik olarak yürütülen kelime bulutu analizinde Şekil 3’deki 

kelimelere ulaşılmıştır. Kelime bulutu sayesinde tezlerin yönelimleri kelime 

bazında görülebilmektedir. 
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Şekil 3: Analize Alınan Tezlerin Kelime Bulutu 

Şekil 3 incelendiğinde güç mesafesi ile ilgili olarak hazırlanmış olan 

tezlerin hangi kelimeleri sık kullandıkları görülmektedir. Şekil 3’e göre en sık 

kullanılan kelime güç kelimesidir. Bu kelimelerin sıklıklarına yönelik değerler 

ise Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11: Kelime Sıklığı 

Sözcük Frekans % 

Güç 11979 1,79 

Örgütsel 8599 1,28 

Mesafesi 5278 0,79 

Lider 5081 0,76 

Çalışanlar 3891 0,58 

İş 3565 0,53 

Sosyal 3311 0,49 

Liderlik 2756 0,41 

Çalışanların 2490 0,37 

Örgüt 2246 0,34 
 

Tablo 11 verileri ve Şekil 3 verileri birlikte incelendiğinde daha net 

sonuçlar ulaşmak mümkün olacaktır. Bu kapsamda tezlerde en sık kullanılan 

kelime “güç” kelimesidir ve toplamda 11979 kez kullanılmıştır. Bu durum 

tezlerin ilgi alanları ile uyumluluklarını göstermektedir. Devamında 
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“örgütsel” kelimesi ve “mesafe” kelimesinin yer alması aynı sonucu 

destekler niteliktedir. Lider ve liderlik kelimeleri incelendiğinde toplamda 

7837 kez kullanıldığı görülmektedir. Bu sonuç ile şekil 2’de gösterilen 

değişkenler kelime bulutu ile benzerlik bulunması değişkenlere yönelik ilgiyi 

desteklemektedir.  

SONUÇ 

Bir örgüt için rekabet avantajı sağlayan örgüt kültürü son dönemde 

büyük önem kazanan bir konu olarak literatürde yerini almaktadır. Örgüt 

kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul edilebilecek olan güç mesafesi 

boyutu da analiz konusu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada güç 

mesafesi konusunda yapılan tezlerin hangi yoğunlukta olduğuna bakılarak ele 

edilen veriler ışığında güç mesafesi konusunun mevcut durumu ve hangi yöne 

doğru gelişme gösterdiği konusunda bir inceleme yapılmıştır. Bu yapılan 

analiz çalışmasına göre bazı sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır. 

Yapılan analizler sonucunda güç mesafesi ile ilgili tezler 

incelendiğinde oransal olarak birçok tezin yüksek lisans tezi olduğu, doktora 

tezlerinin ise son dönemde artış göstermesine rağmen yeterli düzeyde 

olmadığı gözlemlenmiştir. Özellikle literatürün daha da gelişmesi adına 

doktora tezlerinin bu konuya yönelik olarak hazırlanmasının büyük bir 

öneminin olduğu düşünülmektedir. Özellikle son yıllarda ilginin artığı 

düşünülürse doktora tezlerine yönelerek alanın daha kapsamlı bir biçimde 

analizlere tabi tutulması büyük bir katkı olarak düşünülebilir. Hazırlanan 

tezlerin danışmanlarının çoğunluğunun profesör unvanına sahip olması da bu 

konunun güncelliğine işaret eden önemli bir bulgudur. 

Güç mesafesi ile ilgili olarak kullanılan değişkenlere bakıldığında 

liderlik, cam tavan etkisi, örgütsel adalet (Acaray, 2019) ve kişilik yapısı gibi 

değişkenlerin önemli derecede ilişkilendirilen değişkenler olduğu 

görülmektedir. Ulusal literatürde liderlik ve güç mesafesi ilişkisi, özellikle 

paternalist liderlik (Köksal, 2011), istismarcı liderlik (Bolat, Bolat, Seymen, 

& Yüksel, 2017) ve yardımsever liderlik (Demir & Albayrak, 2019) gibi 

spesifik olarak incelenmiştir. Bu çalışmaların gösterdiği bilgiye göre güç 

mesafesi ile liderlik arasında önemli etkileşimlerin olduğu düşünülebilir. 

Liderlik konusunun ardından en yoğun incelenen değişken ise cam tavan 

etkisi olarak tespit edilmiştir. Ulusal literatür incelendiğinde cam tavan etkisi 
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ile güç mesafesinin ilişkilendirildiği ve algılanan cam tavan engeli ile güç 

mesafesi düzeyleri arasında olumlu ve güçlü bir ilişki olduğuna ulaşılmıştır 

(Can, Kaptanoğlu, & Halo, 2018). Elde edilen bulgulara göre özellikle güç 

mesafesinin ilişkilendirildiği değişkenler örgütün en önemli değişkenleri 

arasında yer alan değişkenler olarak düşünülmektedir. Bu sebeple güç 

mesafesinin örgüt içinde etkili bir odak noktası olduğu düşünülebilir. 

Çalışmalar çoğunlukla kamu personeline yönelik olarak 

uygulanmıştır. Örneklem büyüklükleri incelendiğinde, çoğunluk tezin 251-

500 arası bir örneklem ile hazırlandığı görülmektedir. Ulusal literatür 

incelendiğinde çoğunlukla tezlerin 1-100 aralığında (İnce, Gül, & Bozyiğit, 

2017) ve 1-200 aralığında (Dilek, Baysan, & Öztürk, 2018) örnekleme sahip 

olduğu görülmüş ve elde edilen bu sonucun literatür ile desteklenmediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Tezlerin analiz yöntemleri incelendiğinde daha çok nicel veri 

yöntemleri kullanıldığı ve çoğunlukla anket tekniğinin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Bu bulgu Özen Kutanis ve arkadaşları (2015) ve Bakır (2013) 

tarafından yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir.  

Anket ile ulaşılan veriler analiz yöntemleri arasında önemli düzeyde 

faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi gibi yöntemlerle 

değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu bulgular Kırık ve Sevda (2018) 

yapılan çalışmanın bulguları ile paralellik göstermektedir. 

Bu araştırmada 2001-2020 yılları arasında güç mesafesi ile ilgili 

olarak hazırlanan toplamda 38 lisansüstü tez içerik analizine tabi tutularak 

çeşitlik sonuçlara ulaşılmıştır. Buradaki temel amaç güç mesafesi alanındaki 

çalışmaların toplu bir biçimde bir anlam ifade etmesini sağlamak ve gelecekte 

yapılacak çalışmalara metodolojik ve araştırma problemleri açısından ışık 

tutmaktır. Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse yapılan analizler 

sonucunda güç mesafesi konusunun gelecekte de inceleneceğine dair kanaat 

oluşmaktadır. Güç mesafesi halen örgütler arasında rekabet avantajı 

sağlamada değerlendirilebilecek olan kültürü etkileyen en önemli değerlerden 

biridir. Bu sebeple güç mesafesi analizlerinin yapılarak örgüt profilinin 

çıkarılması amacıyla çalışmaların bu yönde yapılması önemli görülmektedir. 

Hazırlanan bu çalışma kapsamında bazı noktalara değinilerek güç 

mesafesinin gelişimine yönelik öneriler getirilebilir. Öncelikle analiz 

kapsamına alınan çalışmaların çoğunluğunda nitel analiz eksikliği göze 
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çarpmaktadır. Nicel veri analizlerinin yanında nitel analiz türleri olan odak 

grup görüşmesi, gözlem ya da literatür taraması yapılması verilerin daha 

ayrıntılı incelenebilmesine, karşılaştırma ve sağlama yapılmasına imkân 

sağlanmasına ve dönemsel olarak çalışılmasına (Coşkun, Altunışık, & 

Yıldırım, 2017, s. 82) katkı sağlayacaktır. Diğer bir önemli nokta doktora 

düzeyindeki çalışmaların azlığıdır. Bu eksiklik güç mesafesinin gelişimine 

önemli bir engel olarak kabul edilebilir. Bu sebeple özellikle yeni çalışmaların 

doktora düzeyinde hazırlanmasının literatüre büyük katkısı olacağı 

düşünülmektedir. Bir diğer önemli nokta ise güç mesafesi ile ilişkilendirilen 

değişkenler olan iletişim, inovasyon, örgütsel güven, örgütsel bağlılık, 

örgütsel sessizlik ve belirsizlikle baş etme değişkenlerinin çok sınırlı sayıdaki 

çalışmalarda yer almasıdır. Bu değişkenlerle güç mesafesinin 

ilişkilendirilmesi sayesinde gelişimin sağlanacağı düşünülmektedir. 

Araştırma güç mesafesi konusunda yapılan tez çalışmalarının şu anki 

durumu ve geleceğe yönelik hangi yöne yöneleceği hakkında bilgiler 

verebileceğinden dolayı önemlidir. Araştırmanın temel varsayımı güç 

mesafesi ile ilişkilendirilebilecek bütün konuların tezlerde işlenmiş olduğunun 

düşünülmesidir. Araştırmanın en önemli kısıtı sadece ulusal düzeyde 

hazırlanmış tezlerin analiz kapsamına alınması ve uluslararası düzeydeki 

tezlerin analiz kapsamı dışında tutulmasıdır. Bu çalışmada yalnızca güç 

mesafesi başlığı altında yayınlanan tezlere yer verilmiştir. Bu başlık haricinde 

hazırlanan ve örgüt kültürü, kültür gibi başlıkları kapsayan çalışmalar güç 

mesafesinin incelendiği tezler konu bütünlüğünün bozulabileceği ve gereksiz 

bilgi paylaşımı olabileceği düşünüldüğünden dolayı bu çalışmaya dahil 

edilmemiştir.  

Gelecek çalışmalarda araştırmacılar ulusal yazın ile uluslararası yazın 

kıyaslaması yaparak ayrıntılı bir sonuca ulaşabilirler. Araştırmacılar, güç 

mesafesi yanında farklı kültürel boyutları ekleyerek daha net ve daha ayrıntılı 

sonuçlara ulaşabileceklerdir. Ayrıca bu çalışma kapsamında ifade edilen ve 

güç mesafesi ile ilişkisinin incelenmediği ya da çok az çalışmada incelendiği 

tespit edilen değişkenlerin (iletişim, inovasyon, örgütsel güven, örgütsel 

bağlılık, örgütsel sessizlik ve belirsizlikle baş etme) güç mesafesi ile ilişkisine 

yönelik analizler gerçekleştirerek literatürdeki bu boşluğun doldurulmasına 

yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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ETİK KURUL BEYANI 

Bu araştırma sırasında “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma 

ve Yayın Etiği Yönergesinde’ kapsamında yer alan bütün kurallara uyulmuş 

ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” den hiçbiri 

gerçekleştirilmemiştir. Araştırma kapsamında; YÖKTEZ platformunda yer 

alan tezler bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Bu nedenle ULAKBİM'in 

belirlediği etik kurul belgesi gerekli çalışmalar (İnsan ve hayvanların 

(materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, 

İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, Hayvanlar üzerinde yapılan 

araştırmalar, Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif 

çalışmalar) kapsamında olmadığı ve dolayısıyla etik kurul izninin alınması 

gerekliliğinin ortaya çıkmadığına karar verilmiştir.   
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GİRİŞ 

Organizasyonlarda etkin yönetim süreçlerinin tanımlanması ve 

uygulanması için başlangıç noktası yönetim kurullarının etkinliği ile 

başlamaktadır. Kurumsal başarının sağlanmasında etkin yönetim kurulları 

önemli rol oynamaktadır. Yönetim kurullarının performansını ölçmedeki 

temel amaç yönetimi değerlemek değil, öğrenmeyi ve gelişmeyi tetiklemek 

olmalıdır.  

Kurumların geleceğe hazırlanmasında, yönetim kurullarının 

performansı önemli bir araç olarak kabul edilebilir. Bu bakımdan kurulların 

yetenekli, güçlü, bağımsız ve organizasyona değer katacak üyelerinin 

seçimindeki başarısızlıklar ileride çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. 

Yönetim kurulu etkinliği ile ilgili literatürün tarandığı bu çalışmada, yönetim 

kurullarının çeşitli fonksiyonlarının gösterdiği tüm etkinliği ölçmede yönetim 

kurulu büyüklüğü, bileşimi, bağımsızlığı ve işleyişi incelenmesi gereken 

kriterlerdir. 

Şirketlere yön veren ve onları kontrol eden bir sistem olarak 

tanımlanan kurumsal yönetim, üst yönetim, paydaşlar ve diğer çıkar grupları 

arasındaki ilişkileri şeffaf bir şekilde hak sahiplerinin haklarının en üst 

düzeyde korunmasını sağlama amacı gütmektedir. 

Küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, 

uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişmesine ve uluslararası sermaye 

akışkanlığının artmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda, kurum paydaşlarının, 

yönetimdeki etkinliklerinin azalışı, yönetim kurulları ve özellikle murahhas 

yöneticilerin verdikleri kararların önem düzeyinin artması, kurumsal 

yönetimin doğuşuna sebep olmuştur (Koçel, 2003). 

Bir kurumun en üst düzey yürütme organı olan yönetim kurulundaki 

üyelerin faaliyetlerinde, akılcı bir şekilde, kurumun çıkarları ve paydaşlar 

arasındaki denge korunarak hareket etmeleri beklenmektedir. Ayrıca yönetim 

kurulu üyelerinin yetenek, tecrübe ve bağımsızlık düzeyi de kurumun 

başarısına önemli etki göstermektedir (Arslantaş ve Fındıklı, 2010). Yönetim 

kalitesini ölçmede temel konu, yönetim tarafından alınan kararların 

sorgulanabilmesi ve yönetim kurulu tarafından farklı görüşlerin 

değerlendirilme düzeyidir (Argüder, 2010). 
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1. YÖNETİM KURULU ETKİNLİĞİ, PERFORMANSI 

VE KALİTESİ 

Yönetim kurulunun etkinliği, bünyesinde bulunan insanların bilgi, 

yetenek ve başarısıyla şekillenir. İç üyeler olarak adlandırılan üyeler, kurum 

içindeki genel müdür ve üst düzey yöneticilerden seçilmektedir. Dış üye 

olarak tanımlanan diğer üyeler ise kurum dışından seçilmektedir. Bu dış 

üyelerden günlük operasyonlara dahil olmayan fakat ilişki içinde olan dış 

üyeler ilişki sahibi dış üyeler olarak adlandırılır. Bağımsız dış üyelerse günlük 

operasyonlara katılmayıp, kurumla bir bağı mevcut olmayan, bağımsız karar 

verme imkanına sahip olan üyelerdir (Mirze ve Ülgen, 2004: 430) 

Yönetim kurulları, iç yöneticiler arasındaki uyuşmazlıkları gözlemler 

ve üst düzey vekâlet problemlerini içeren yönetici ödemeleri, işe alma ve işten 

çıkarma konuları ile sorumludurlar (McColgan, 2001:18).  

Yönetim kurulu; işletmelerde yeniden yapılanma, halka arz, şirket 

alımları ve yeni bir iş alanına girişim kararlarının da mevcut olduğu kurum 

strateji ve kararları üzerinde söz sahibidir (Paredes, 2003:4-5). Teorik açıdan 

bakıldığında kurul üyelerinin, paydaşlarca seçildiği ve görevlerinin devamı 

için paydaşların gelirlerini maksimize etmeye yönelik kararlar almaları 

gerektiği bilinir. Fakat burada olması gereken tüm paydaşların lehine kararlara 

imza atılmasıdır (McColgan (2001:17). 

Yönetim kurulunun belli aralıklarda denetime girmesi nedeniyle 

paydaşlara karşı hesap verebilir nitelikte olduğu kabul edilmektedir. 

Denetimde etkinlik sağlanması için denetçinin kurumdan bağımsız olması 

önemlidir. Yönetim kurulunun bağımsızlığı için farklı ölçüler mevcuttur. 

Örneğin: Cadbury raporu doğrultusunda, yönetim kurulunda en az 3 bağımsız 

dış üye bulunması önerilmektedir (Nikomborirak ve Tangkitvanich, 1999:22). 

Rosenstein and Wyatt (1990)’ daki makalesinde, 1980-1985 periyodu 

için Wall Street Journal’dan yapılan dışarıdan yönetim kurulu toplantılarının 

ilanlarının hissedar varlığı etkisini ölçmek için finansal verileri kullanır. Onlar 

belirtilen dönem için standart vaka çalışması metodu kullanarak pozitif fazla 

getiri bulmuştur. Bu nedenle atama duyuruları hissedar varlığı arttırmakla 

bağdaştırılır.  

Hissedar varlığından başka performans ölçüleri de vardır. Bu ölçüler, 

dışarıdan yöneticilerin desteklenmeyen pozitif izleme rolünün sonuçlarını 

ölçmede kullanılır. Fosberg(1989), dışardan yönetici oranı ile çeşitli firma 



 
 91 

performansı ölçüleri arasındaki ilişkiyi ölçmüştür. Dışarıdan yöneticilerin 

performansı yönetim tarafından etkili olarak izlenirse, daha düşük disiplin 

izlenen firmalara göre yüksek satış düzeyleri sağlanabilir, daha az çalışan, 

masraflarda azalış, öz kaynaklarda daha yüksek getiriler sağlanabilir. 

Yönetim kurulu etkinliğini ortaya çıkaran bir başka durum CEO 

Devridir. Yönetim kurulu etkinliği, CEO değiştiğinde iç ve dış yöneticilerin 

karar davranışıyla farklılaşmaktadır (Weisbach;1988). Yönetim kurulundaki 

bu iki grubun teşviklerinin farklı olduğu farz edilir. İçsel yöneticiler 

alışılmadık bir şekilde yerlerini CEO’ya bağlar, dışsal yöneticiler ise etkili 

olmayan CEO değiştiğinde itibar teşvikine hak kazanırlar.  

Her bir yönetim kurulunda ortalama birkaç içsel yönetici vardır. Bu 

durum yönetim kurulu bağımsızlığı konusunda şüphe uyandırmaktadır. İçsel 

yöneticiler özel firma bilgilerine sahip olmaları dolayısıyla önemli 

kaynaktırlar, efektif karar verme sürecine önderlik ederler ve yönetim 

kuruluna potansiyel CEO tarafından atanırlar (Rosenstein, Wyatt;1997). Mace 

(1986) ve West (1985) yönetim kurulunda içsel ve dışsal yöneticilerin 

dengede olması durumunda en etkili yönetim kurullarına inandıklarını 

raporlamıştır. 

Yönetim kurulları, yönetim kurulu büyüklüğü, alt komitelerin sayısı 

ve yazılı iş temalarının varlığı gibi farklı yönlere sahiptir. Yönetim kurulu 

süreçleri, yönetim kurulunun ortak bir vizyonu paylaşması, yönetim kurulu 

üyelerinin rollerinin açıklanması, çatışmalarının yapıcı bir biçimde örtülmesi, 

toplantı pratikleri ve yönetim kurullarının izlenmesi prosedürlerini içerir. 

Girdiler ise yönetim kurulu üyelerinin becerisi, deneyim ve zamanlarının 

karışımından oluşur (Cornforth, Chris, 2001:4) 

Yönetim kurulu kapasitesi, yeni yöneticiler eklendikçe artar bu durum 

izleme yönünden kuruma fayda sağlarken, daha geniş karar verme süreci ve 

daha düşük iletişimi ortaya koymaktadır. Yönetim kurulunun izleme rolü, 

kurumsal yönetimin önemli bir bileşenidir. Yönetim kurulu, hissedarların 

yerine bunu gerçekleştirmek için görev yaparlar. Çünkü hisse senedi 

sahipliğinin geniş yayılımı sebebiyle bu kontrolü uygulamak hissedarlar için 

zordur. Yönetim kurulu etkinliğinde izleme fonksiyonu, yönetim kurulunun 

bağımsızlığı, büyüklüğü ve bileşimi ile belirlenir. Kurullar, içsel yönetim 

mekanizmaları ve dışsal yönetim mekanizmaları arasındaki etkileşimleri 

incelemektedir (John ve Senbet, 1998:3). 
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Yönetim kurullarının yapısı içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılır. 

İçsel yönetim mekanizmaları; yönetici ücret ve teşvik sistemleri, 

güçlendirilmiş pay sahipleri ve kurumsal yatırımcılardan oluşmaktadır 

(Karayel, 2006). Yönetim kurulu hissedarların isteklerini yöneticilerin 

istekleriyle bağdaştıracak teşvik yöntemleri ortaya koymaktadır.  

Dışsal Yönetim Mekanizmaları; satın alma tehditleri ve yönetici emek 

pazarından oluşur. Satın alma tehditleri; küçük yatırımcılar işletme yönetimini 

denetlemede yetersiz olduğundan bu durumu, şirket satın alma tehditleriyle 

giderebilir. Satın alınan şirketin yöneticileri işlerini kaybedebileceğinden 

böyle bir durumu istemez ve şirketi güçlendirme için uğraşır. Güçlenen firma 

için satın alma tehditleri de azalacağından bu durum pay sahiplerinin çıkarıyla 

da bağdaşmaktadır (Mirze ve Ülgen, 2004: 434). 

Her mal ve hizmetin bir piyasası olduğu gibi yöneticilerin de 

hizmetlerini sunduğu bir piyasası vardır. Yönetici emek pazarı adı verilen bu 

pazarda yöneticiler başarılı ise her zaman talep görür, başarısızsa iş bulmakta 

zorlanır. Bu durum, itici bir güç oluşturur. Geçmiş performansları talebi 

belirlediği için işletmeyi iyi yönetmek ve başarılı performans çizmek 

zorundadır. Tabi bu durum da pay sahiplerinin çıkarına olacaktır (Mirze ve 

Ülgen, 2004:434). 

Chris Cornforth (2001)’de yönetim kurulu girdilerini ve yönetim 

kurulu etkinliğini açıklamada önemli üç süreç değişkenini önermektedir. 

Bunlar; yönetim kurulu üyelerinin zaman, beceri ve iş deneyimleri ile açıkça 

tanımlanmış rollerini ve sorumluluklarını aynı zamanda üyelerin yönetim 

hedeflerini başarmak için ortak bir vizyona sahip olmaları ve yönetimin 

periyodik olarak çalışmalarının izlenmesinden oluşmaktadır. Yapılan 

çalışmada, yönetim kurulu etkinliği ile ilgili en önemli beş fonksiyonunun 

nasıl performans gösterdiği ortaya konmaktadır. Bu fonksiyonlar 

organizasyonun misyon ve değerlerinin düzenlenmesi, örgüt için fonların ve 

diğer kaynakların arttırılmasına yardımcı olmak, finansal yönetim denetleme, 

stratejik yönleri izleme ve karar verme, yönetim kurulu performansının 

gözlenmesi şeklinde ifade edilmektedir. 

Herman (1989)’ da yönetim kurulu süreçlerinin sistematik olarak 

yönetim kurulu bileşimi ve becerisine ihtiyaç duyduğunu ifade eder. 

Sistematik yönetim kurulu atamalarının yeni üyelerinin bilgilendirilmesi ve 

eğitimi ile yeni üyelerin katılımının teşvik edilmesini, yönetim kurulu 
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üyelerinin performansının düzenli olarak izlenmesini ve yönetim kurulu 

üyelerinin zamana bağlılığını gerektirir. Ayrıca Herman (1989), yönetim 

kurulu başkanının fonksiyonlarının tanımlanması, CEO seçimi ve izlenmesi, 

organizasyonun misyonunun belirlenmesi, strateji geliştirme, politika ve 

bütçelerinin onaylanması, organizasyonun ihtiyaç duyduğu kaynakların 

sağlanması gibi bilgileri de inceler onun bu çalışmaları bugün de geçerliliğini 

sürdürmektedir.  

Tracy Long (2007)’ deki çalışmasında, FTSE 250’de yer alan 

şirketlerin yönetim kurullarında 3 farklı role değinmiştir. Bunlar strateji, 

vekalet planlama ve risk yönetimidir. Kurumsal yönetim standartlarına ve 

kurul performansına etki eden kurul kültürü, mevcut proses, kurul yapısı ve 

kurum yaşam ömründen kaynaklanan yönetim kurulu üyeleri üzerindeki 

etkileri inceler. FTSE 250 şirket kurullarının performans ve etkinliği 

değerlendirildiğinde, şirketlerin çoğunda hızlı büyüme, artan personel düzeyi, 

şiddetli kültür, tarih kimliği ve değerlerini koruma gözlemlenmiştir. 

Çalışmada özellikle, yönetim kurulunda görev alan almayan yöneticilerle 

iletişim ve kurul performansını geliştirici yetki vermenin önemi 

vurgulanmaktadır.  

Lorca, Ballesta ve Meca (2011) tarafından ele alınan kurul etkinliği ve 

borç maliyeti isimli makale, kurul yöneticilerinin borç maliyeti üzerindeki 

farklı tutumlarının etkilerini deneysel olarak araştırır. Bu çalışma daha düşük 

borç maliyetinde daha güçlü kurumsal yönetim yapısıyla uyumludur. Borç 

verenleri içeren temsilci problemleri azalır, daha gelişmiş izleme ve daha 

düşük bilgi asimetrisi söz konusudur. 

Kurumsal yönetim iyi sonuçlar üretmek için hissedarlarla olan ilişkiye 

büyük önem verir. Logit analiz yapılarak firma büyüklüğü, karlılık, devir, öz 

kaynak getiri oranı, piyasa değeri/defter değeri oranı, sektör, firma türü (yerel, 

uluslararası) gibi finansal değişkenler kurul yöneticilerinin etkinliğini 

araştırmada kullanılmaktadır (Kayani, Khan, Javid; 2011). 

Forbes ve Milliken (1999) bütünleşmiş analizi izleyen, kurul 

etkinliğinin mikro düzey belirleyicileri olarak 3 kurul prosesi tanımlamıştır. 

Özellikle norm çabası, bilişsel çatışmalar ve görev performansı ile kurul 

kontrolünün belirleyicileri olarak bilgi ve beceri kullanımına odaklanılmıştır. 

Minichilli, Zattoni and Zona, 2009’ daki makalelerinde, kurumsal 

yönetim yapılarında kurul etkinliğini anlamada mikro ve makro 
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belirleyicilerin varlığını tartışır. Kurul etkinliğinin makro düzey 

belirleyicilerini tanımlamada kurul araştırmaları, bütünleştirmede çapraz 

ulusal ve kültürel lenslere uyulmuştur. Kurumsal algıya göre ülke düzeyinde 

kurumsallaşmanın etkisi insan ve onun sosyal davranışları ile şekillenir. Bu 

mantıktan yola çıkılarak kurul görev ve süreçleri arasındaki ilişkiyi yöneten 

içerik olduğu kadar kurul görevleri üzerinden ulusal içeriklerin etkisi 

araştırılmaktadır. Bulgular şunu gösterir: 

• Kurul süreçleri, kurul görev performansını açıklamada 

demografik değişkenlerden daha geniş bir potansiyele sahiptir.  

• Kurul görev performansı farklı içeriklerde kurul operasyonları 

arasında anlamlı farklılıklar gösterir. 

• Ulusal içerikler, kurul görev performansı ile kurul süreçleri 

arasındaki ilişkiyi yönetir. 

Yakın dönemde British Journal Management’ ta özel bir konu olarak, 

kurul davranışı ampirik incelemesi vasıtasıyla kurul performans analizinin 

öneminin altı çizilmiştir. Bu kurul demografik koşullarının kurul etkinliğini 

etkilediğini ancak kurul etkinliğini belirleyenin üyelerin gerçek davranışı 

olduğu tartışılmıştır. Pye ve Pettigrow(2005) kurul dinamiklerini anlamada 

zaman, süreç ve içeriğe odaklanmanın önemini vurgulamıştır. 

Etkili risk yönetimi, kurumsal yönetimde performans ve uyum 

arasında önemli bir köprü görevi görür. Bu ikisini dengelemek, rekabet 

avantajı, varlık değerleme, kurumsal strateji yanında bütünlük, etik ve 

yönetim pratikleri ile bağlantılıdır (Ingley, Walt; 2008). Kurul yöneticilerinin 

yatırım değerlendirmeleri üzerinde etkinliğin, yatırımcı algısı etkisinin 

araştırıldığı Sharma (2006)’ nın çalışmasında; yatırım risk değerlendirmesinin 

kurul etkinliğinin yatırımcı algısı ile negatif ilişkili olacağı ve yatırmaya 

istekli olunan tutar ile pozitif ilişkili olacağı varsayılır. Ayrıca kurul etkinliği 

ile yatırım değerlendirme arasındaki ilişki yatırımcı türüne göre değişiklik 

gösterir. Şöyle ki profesyonel yatırımcılar, profesyonel olmayanlara göre daha 

muhafazakâr olmaktadır.  

Gill, Flynn, Reissing 2005’ deki makalelerinde, (GSAC) yönetim 

kendini değerlendirme kontrol listesi’ nin gelişmesini ve geçerliliğini 

tanımlar. GSAC, kâr amacı gütmeyen ve kamu sektörü organizasyonlarının 

yönetimlerinin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak, yönetim kurulu 
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üyelerinin iyi yönetim konusunda yönetim pratiklerini geliştirmeye yardımcı 

olarak tanımlanmıştır. Yönetim kurulu performansının değerlendirilmesinde 

hesap verebilme ve halkın güvenini elde etmek önemlidir. Bradshow, Murray 

and Wolpin (1992)’ de örgütsel etkinliği ölçmenin 3 tipini tanımlar;  

• Önemli kaynakları girdileri sağlamada etkinlik  

• Kaynakların kullanımı ve ürünlerin maliyetinde etkinlik  

• Ürün ve hedef elde etmede başarı  

Herman Renz and Heimovics (1997) yüksek etkinlikli 

organizasyonların hissedar grupları tarafından değerlendirilen yüksek 

etkinlikli yönetim kuruluna sahip olduğunu bulmuştur. Ayrıca yüksek 

etkinlikli yönetim kurulları, tavsiye edilen yönetim kurulu pratiklerinden daha 

fazla sayıda kullanmıştır. Jackson and Holland (1998)’ de 32 kâr amacı 

gütmeyen organizasyondan 623 vekilin cevaplarını toplamıştır. Onlar örgütün 

finansal performansı ile yönetim kurulunun altı yeterliliği arasında ilişki 

bulmuştur. Altı yeterlilik (çevresel, eğitimsel, kişisel, analitik, politik ve 

stratejik şartlar) (BSAQ) yönetim kurulu kendini değerlendirme anketi ile 

ölçülür.  

Nobbie and Brudney (2002), beş yöntemle değerlendirilen (hedef 

başarma, finansal oranlar, kaynak sağlama, iç prosesler, CEO iş tatmini) örgüt 

etkinliği ile uyumlandırılmış yönetim pratikleri arasında bir ilişki bulmuştur. 

Yönetim kurulu üyeleri gelişen pratiklerini (üyelerin atanması ve 

oryantasyonu, takım oluşturma, kendini değerlendirme) istikrarlı olarak 

gelişmeleri gerektiği şeklinde oylamıştır. Bulgular programın kurulun 

gelişimde çok etkili sonuçlar sağladığını gösterir. Brudney ve Murrey (1998)’ 

de tatminsizliğini değiştirmek için kurul rol ve sorumlulukları, komite yapısı, 

yönetimle ilişkiler ve toplantı dinamikleri ile ilgili çabalar bulmuşlardır. Kurul 

kültürü, kurul bileşiminden veya üyelerinin kişilik ve becerilerinden 

etkilenmektedir. Kurul gelişimi pratikleri, güçlü kurul performansı 

oluşturmada doğru karışımı sağlamanın önemini göstermektedir. Üst yönetici 

ve kurul arasında istikrarlı negatif bir korelasyon ile kurul üyelerinin devir 

oranı, yönetim kurul etkinliğinin ölçümü için yararlı bulunmuştur. 
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2.  SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER 

Yönetim kurulları, işletmenin temel politika ve stratejilerinin 

oluşturulmasında ve yönetim sürecinin girdilerini oluşturan bilgi akışının 

etkili, güvenilir, doğru ve kaliteli olmasının sağlanmasında, güçlü bir iç 

kontrol yapısının oluşturulması ile işletmede oluşabilecek hilelerin 

önlenmesini ve tespitini sağlayacak proaktif bir yaklaşım izlemelidir. 

Etkin bir bağımsız denetim komitesi kurulması, kurul 

değerlendirmelerinde sadece yönetim çıktıları olmamakla birlikte bu 

sonuçlara ulaşılırken hangi süreçlerin kullanıldığının incelenmesi, farklı 

fikirlerin tartışıldığı, kurulun kendi üyelerinin davranışlarının sorgulandığı bir 

ortamın oluşturulması gibi görev ve sorumluluklar, yönetim kurullarınca 

geliştirilmelidir.  

Yönetim kurulu üyeliğine konularında uzman kişilerin atanması, iç ve 

dış üyelerle, bağımsız üye sayısında bir dengenin oluşturulması, yönetim 

kurulu etkinliğinde önemli avantajlar sağlayacaktır.  Kurumsal yönetim 

etkinliğini değerlendirirken şirketin yönetimsel değerlemesinin yanı sıra 

finansal analiz, müşteri tatmini ve örgütsel öğrenme ve gelişme gibi 

konulardaki performansı ile ilişkisinin de incelenmesi yararlı olacaktır. 

Gelecek çalışmalar kurul toplantılarında ne olduğunu anlama ve kurul görev 

performansı süreçleri ile içeriğinin araştırılmasını gerektirir.  
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GİRİŞ 

Muhasebe sisteminde, kayıt, sınıflama ve özetleme gibi muhasebe 

işlevleri yerine getirilirken bir takım muhasebe düzensizlikleri vuku 

bulabilmektedir. Bu düzensizlikler dikkatsizlik, bilgisizlik, tecrübesizlik gibi 

nedenlere bağlı olarak kasıt unsuru içermeyen hatalı işlemlerden 

kaynaklanabileceği gibi kasten yapılan hileli işlemlerden de 

kaynaklanabilmektedir.  

Yapılan hatalı ve hileli işlemler neticesinde işletmenin sunmuş olduğu 

bilgiler gerçeği yansıtmaktan uzaklaşmakta ve bu durum işletme içindeki ve 

dışındaki bilgi kullanıcılarının alacakları kararlarda yanılmalara sebep 

olmaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu bilgiler kullanılarak alınan kararlar, 

işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyebileceği gibi, kaynakların yanlış 

alanlara kanalize edilmesi ile işletme dışındaki bilgi kullanıcılarını ekonomik 

varlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilmektedir.    

2000’li yılların başlarında yaşanan Enron, Worldcam gibi dünya 

çapında büyük yankı uyandıran şirket skandalları işletmelerin gerçeğe uygun 

raporlar hazırlayıp sunmaları için bazı yasal düzenlemeler yapılmasını gerekli 

kılmış ve bu skandallar üzerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de 2002 

yılında Sarbanes-Oxley yasası çıkartılmıştır.  Skandalların temel 

nedenlerinden biri olarak, şirketlerde hileli işlemleri önleyecek veya tespit 

edecek etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmamış olması gösterildiğinden, 

yasada daha çok iç kontrol sisteminin etkin işleyişini sağlayacak 

düzenlemelere yer verilmiştir. Ülkemizde Sarbanes-Oxley yasasından sonra 

2002 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), X/19 no.lu tebliğ ile bağımsız 

denetime dair usul ve esasları belirlerken iç kontrolle dair önemli 

düzenlemeler yapmıştır (Uzay, 2014: 178).   

Bu çalışmada iç kontrol sisteminin muhasebe düzensizlikleri ile 

mücadeledeki etkisini ortaya koymak amacıyla öncelikle iç kontrol sistemi, 

muhasebe hataları ve hileleri kavramsal çerçevede ele alınmış ve ardından 

hata ve hilelerin önlenmesinde ve tespitinde iç kontrol sisteminin rolü üzerine 

açıklamalar getirilmiştir.  

1. İÇ KONTROL SİSTEMİ 

Kontrol, mevcut başarının ölçülerek, belirlenen hedeflere ne ölçüde 

ulaşıldığının tespitidir (Kızılboğa ve Özşahin, 2013: 221). İşletme yönetimi iş 
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süreçlerini, işletmenin hedeflerine ulaşmayı sağlayacak şekilde 

yönlendirebilmek için bazı sistemlerden yararlanır. İşletme çok büyük olsa 

dahi bu sistemler sayesinde yönetme gücünü yitirmeden faaliyetleri koordine 

edip, geleceğe dair riskleri öngörerek gerekli tedbirleri alır. Bu sistemlerden 

biri de iç kontrol sistemidir (Kaval, 2005: 121).  

Günümüzde işletme yapılarındaki değişimler ile ticari işlemlerin 

giderek artması ve karışık hale gelmesi, iç kontrole verilen önemi ön plana 

çıkarmıştır. İşletme yönetimi için hata ve hileleri en aza indirecek, 

faaliyetlerdeki verimliliği ve etkinliği artıracak, ihtiyaca uygun güvenilir 

finansal raporların hazırlanmasını sağlayacak, işletmenin büyüklüğüne ve 

faaliyet yapısına uygun etkin işleyen ve günün şartlarına göre devamlı 

yenilenebilen bir iç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi her geçen 

gün daha da önem kazanmaktadır (Aktaş, 2005: 3).  

1.1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı  

ABD’de 1980’li yıllarda hileli finansal rapor sayısındaki artış 

sebebiyle muhasebe manipülasyonları kamunun dikkati çekmiş ve Hileli 

Finansal Raporlama Ulusal Komisyonu, hilelerin tespiti ve önlenmesindeki 

önemi nedeniyle iç kontrol kavramının yeniden düzenlemek üzere çalışmalar 

başlatmıştır. Bu amaçla komisyon, Treadway Komisyonunu Destekleyen 

Kuruluşlar Komitesi’ni (Committee of Sponsoring Organizations of The 

Treadway Commission - COSO) kurmuştur (Yılancı, 2006: 38).  

COSO iç kontrol sistemini “bir işletmenin yönetim kurulu üyeleri, 

yönetim ve diğer personeli tarafından etkilenen bir süreç” olarak 

tanımlamaktadır. Bu süreç; finansal raporlamanın güvenilirliği, uygulamadaki 

kural ve kanunlara uygunluk, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği gibi 

hedeflere ulaşılmasında örgüt yönetimine makul derecede güvence sağlanması 

amacıyla tasarlanmıştır (www.coso.org, 2021). COSO’nun iç kontol sistemine 

dair ortaya koyduğu tanım, birçok ülkenin mevzuatındaki ve uluslararası 

standartları belirleyen meslek otoritelerinin düzenlemelerindeki tanımlara 

temel teşkil etmiştir. 

Konuyu ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde, SPK tarafından 

yayımlanan X/16 no.lu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetleme Hakkında 

Tebliğ’de “iç kontrol sistemi, yönetim politikalarına uymak da dahil olmak 

üzere, işlerin düzenli ve etkin yürütülmesi, varlıkların korunması, hata, hile ve 
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usulsüzlüklerin önlenmesi ve belirlenmesi, muhasebe kayıtlarının doğru ve 

eksiksiz olması ve mali bilgilerin güvenilir olarak zamanında derlenmesi 

amacıyla işletmede uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm 

yöntemler” şeklinde tanımlanmaktadır (md. 28). 

İç kontrol sistemi kısaca, örgütün hedeflerine ulaşmasında yönetime 

makul bir güvence sağlamak amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir 

şeklinde tanımlanabilir.  İşletmenin iç kontrol sistemini kurarken fayda-

maliyet karşılaştırması yaparak karşılayabileceği maliyet ölçüsünde bir sistem 

oluşturması ve bu sistemin işleyişinde farklı davranışsal özelliklere sahip 

insan faktörünün merkezde yer alması sebebiyle sistem mutlak bir güvence 

değil makul düzeyde bir güvence sağlamaktadır.  

İç kontrol, önceleri sadece varlıkların kötüye kullanımını önlemek 

için işletme yöneticilerinin ve çalışanlarının insiyatifinde yürütülen bir 

faaliyetken şimdilerde bu kavram, işletme yönetiminin en önemli 

işlevlerinden biri olan kontrolün uygulanması anlamında kullanılan, daha 

kapsamlı bir kavram olarak algılanmaktadır (Kaval, 2005: 121). 

1.2. İç Kontrol Sisteminin Unsurları 

COSO’ya göre iç kontrol sistemi aşağıda sıralanan birbiriyle ilişkili 

beş unsurdan oluşmaktadır. 

➢ Kontrol ortamı 

➢ Risk değerlendirme 

➢ Kontrol faaliyetleri 

➢ Bilgi ve iletişim 

➢ İzleme 

Bir organizasyonun amaçlarına ulaşması, etkin işleyen bir iç kontrol 

sisteminin mevcudiyeti ile doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla yukarıda sıralan 

unsurları içeren ve bu unsurlar arasında uyumun tesis edildiği bir iç kontrol 

sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde işletilmesi, büyük-küçük tüm 

işletmeler için büyük öneme sahiptir. COSO iç kontrol sistemini sıralanan 

unsurları içerecek şekilde üç boyutlu olarak tasarlamıştır. Bu tasarım  “COSA 

küpü” adı verilen şekille, Şekil 1’de görüldüğü gibi görselleştirilmiştir. 
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Şekil 1: COSO Küpü 

Küpün birinci boyutunda iç kontrolün amaçları, ikinci boyutunda 

unsurları ve üçüncü boyutunda işletmenin organizasyon yapısı yer almaktadır. 

İç kontrol unsurlarının birbirleriyle ilişkisini göstermek için ise Şekil 

2’de görülen COSO piramidi kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2: COSO Piramidi 
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COSO piramidinin temelinde kontrol ortamı yer alır. Risk 

değerlendirme yapılırken ve kontrol faaliyetleri yürütülürken bilgi ve iletişim 

kanalları kullanılarak, yönetimin izleme için gereksinim duyduğu bilgiler 

sağlanır.  

1.2.1. Kontrol Ortamı 

İç kontrol bileşenlerinin temelinde yer alan kontrol ortamı, iç 

kontrolün önemiyle ilgili olarak örgütteki yöneticilerin tutumlarını, 

farkındalıklarını ve faaliyetlerini yansıtır (Moeller, 2009: 34). 

Kontrol ortamı; örgütün dürüstlük ve etik değerleri, yönetim kurulu ve 

denetim komitesinin işlerliği, örgütsel yapı, yönetim felsefesi, yetki ve 

sorumlulukların tayini,  yetkin insan kaynaklarının işletmeye çekilmesi ve 

işletmede tutulması süreci ile insan kaynaklarının hesap verilebilirliğini 

sağlayacak performans ölçütleri gibi unsurları içerir (TİDE, 2016b: 4). 

Bir örgütün kontrol ortamı, o örgütün bütün birimlerine nüfuz ederek, 

örgütle ilişkili tüm kesimlerin iç kontrol yaklaşımını etkiler (Reding vd., 

2009: 6-10). Kontrol ortamı düzen ve disiplin sağlayarak örgütteki, iç 

kontrolün kalitesini belirleyen genel atmosferi yaratır. Örgütün iç kontrol 

sistemi kurulurken, kontrol ortamının iyi bir şekilde kurgulanmaması, diğer 

unsurların işlevlerini zaman içinde zayıflatarak, sistemin işlerliğini zedeler. 

1.2.2. Risk Değerlendirme 

Risk, örgüt hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek ortaya çıkması 

muhtemel tehditlerdir (Akın ve Savlı, 2021: 37). İşletmeyi tehdit eden 

risklerin belirlenmesi ve bunlara karşı önlemler alınması işletme üst 

yönetiminin sorumluluğundadır. Burada iki tür riskten söz edilebilir. 

Bunlardan biri işletmenin dış çevresinden kaynaklanan politik risk, doğal afet 

riski, sektörel gelişmelere uyum riski,  teknolojik gelişimlere uyum riski, 

finansal kriz riski gibi işletmenin müdahalesinin zor olduğu risklerdir. Diğeri 

ise yanlış yönetim politikaları, yanlış yatırım kararları, üretim süreçleri ile 

pazarlama süreçlerinin yetersizliği, insan kaynaklarının verimsizliği, hata ve 

hilelerin tespit edilememesi gibi işletme içinden kaynaklanan risklerdir. 

Risk değerlendirmenin ilk aşaması, örgüt amaçlarının net bir şekilde 

belirlenmesidir. Üst yönetim, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesine engel 

teşkil edecek, gerek faaliyetlere gerekse raporlamaya dair tüm riskleri gerekli 

çözümleri üretemeye imkân verecek şekilde açıkça tanımlamalıdır (TİDE, 
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2016a: 49). Risklerin ortaya çıkmadan önce tanımlanması ve hangi tür risklere 

nasıl müdahale edileceğine dair politikalar geliştirmesi suretiyle, örgütte erken 

uyarı sistemi kurulmalıdır.  

COSO, risk değerlendirmeyi aşağıda sıralanan üç aşamalı süreç 

üzerinden tanımlamaktadır (Moeller, 2009: 39):  

➢ Riskin önemlilik düzeyinin ve etki derecesinin tahmini  

➢ Riskin meydana gelme ihtimalinin ve sıklığının değerlendirilmesi 

➢ Risk yönetimine dair eylem planının geliştirilmesi  

Bu aşamaların tekrarlanan dinamik bir süreç dâhilinde 

gerçekleştirilmesi, riskleri minimize etmek için bir gerekliliktir. 

1.2.3. Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri, örgütün hedeflerine ulaşılmasına engel teşkil 

edecek risklerin önlenmesi veya minimize edilmesi için geliştirilen politika ve 

prosedürlerin uygulanmaya konduğu süreçleri ifade eder.  

Kontrol faaliyetlerinin bileşenlerinden biri olan politika, yapılması 

gerekenlerin belirlenmesi; bir diğer bileşen prosedür ise belirlenen 

politikaların uygulamaya konulması olarak tanımlanabilir (Demirbaş, 2005: 

170). Bu politika ve prosedürler işletmenin büyüklüğüne ve örgüt içi iletişim 

kanallarının şekline göre yazılı veya sözlü olarak belirlenebilir. 

Kontrol faaliyetleri, örgütün tüm kademelerinde ve iş sürecinin tüm 

safhalarında uygulanır (Çoşkun ve Teraman, 2018: 131). Bu faaliyetler genel 

hatlarıyla aşağıda sıralanan unsurları kapsar (Doyrangöl, 2001: 53): 

➢ Performans değerlendirme  

➢ Bilgi üretim sürecinin kontrol edilmesi 

➢ Fiziksel kontroller 

➢ Görevlerin ayrılığı 

Yukarıda sıralanan faaliyetler, örgüt yönetimince geliştirilen 

politikaların uygulanarak risklerin tespiti, önlenmesi ve minimize edilmesi 

amacına hizmet eder. 

1.2.4. Bilgi ve İletişim 

İşletmeler için oldukça değerli kaynaklardan biri olan bilgi, örgütteki 

her yöneticiye, kendi sorumluluk alanları dâhilinde etkin olarak karar 

alabilecekleri, planlama yapabilecekleri ve kontrol faaliyetlerini 

yürütebilecekleri bir sistem dâhilinde sunulmalıdır. İşletmenin 
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fonksiyonlarına göre şekillenen ve ihtiyaç duyulan bilgileri üretip yöneticilere 

sunan sistemlere bilgi sistemi adı verilir. Bilgi sistemleri, işletmenin 

amaçlarına ulaşabilmesine hizmet edecek şekilde verilerin toplandığı,  

işlendiği, depolandığı, yönetildiği, kontrol edildiği ve raporlandığı süreçlerdir 

(Romney ve Steinbart, 2003: 50).  

Bilgilerin sistemli olarak üretilip karar vericilere iletilmesi sürecinde 

muhasebe bilgi sistemi, işletmenin diğer sistemlerine nazaran daha etkin rol 

oynar. Muhasebe sisteminin ürettiği bilginin kalitesi, yöneticilerin planlama 

ve kontrol faaliyetleri ile ilgili isabetli kararlar alma yeteneklerini arttır 

(Akbulut, 2012: 179). Kaliteli bilginin üretilebilmesi ise sistemde bir dizi 

kontrolün gerçekleştirilmesine bağlıdır. Nitekim muhasebe sisteminde 

kullanılan kayıt elemanları biriyle bağlantılıdır ve birbirini doğrulayan kontrol 

noktalarına sahiptir  (Ömürbek ve Altay, 2011: 385). 

İşletme yönetimi politika geliştirirken ve bunları uygularken gerek iç 

gerek dış kaynaklardan ihtiyaç duyduğu bilgileri toplar ve oluşturulan iç ve 

dış iletişim kanalları ile bu bilgileri gerekli yerlere iletir. 

İç iletişim kanalları; bilginin örgütte alttan üste, üstten alta ve çapraz 

olarak iletildiği kanallardır. Bu tür iletişim, personele, kontrol 

sorumluluklarını ciddiye almaları gerektiğine dair üst yönetimden açık bir 

mesaj verilmesini sağlar (TİDE, 2016b: 5). Dış iletişim kanalları ise çift taraflı 

olup, işletme içinden dışarıya ve dışarıdan işletme içine bilginin taşındığı 

kanallardır. Bu kanallar bir taraftan işletmenin ihtiyaç duyduğu dış bilgiye 

ulaşmasını mümkün kılarken, diğer taraftan işletme dışındaki bilgi 

kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak bilgilere ulaşmalarını mümkün 

kılar.  

1.2.5. İzleme 

İşletme amaçlarının ortaya konması, bu amaçların 

gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek risklerin belirlenmesi, belirlenen 

riskleri önlemek veya minimize etmek için politikaların ve prosedürlerin 

geliştirilmesi,  doğru bilgilerin zamanında ilgili yerlere iletilmesini sağlayacak 

bilgi iletişim kanallarının kullanılmasının ardından bir izleme sürecine ihtiyaç 

duyulur. Böylece işletme yapısında, hedeflerinde, kullanılan kaynaklarda, 

muhtelif risklerde oluşacak değişikliklere göre kontrol süreçlerine zamanında 

gerekli müdahalede bulunularak, sistemin güncelliği sağlanır (Türedi ve Alıcı, 



 

110 GÜNCEL İŞLETME, YÖNETİM VE MUHASEBE ÇALIŞMALARI 

2014: 127). Diğer bir ifade ile iç kontrol sistemi sürekli izlenerek, zayıf 

yönleri saptanır; gerekli iyileştirmeler zamanında yapılarak sistemin etkinliği 

artırılır (Warren, Reeve ve Fess, 2002: 241). 

İzleme süreci aşağıdaki faaliyetleri kapsar (Erdoğan vd., 2012: 62): 

➢ Kontrol faaliyetlerinin uygun personel tarafından ve zamanında 

yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesi 

➢ Planlanan alanlarda iyileştirme çalışmalarının hangi ölçüde 

gerçekleştirildiğinin takip edilmesi 

➢ Kontrol faaliyetlerinin zamanında tamamlanması için tanımlanan 

prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi 

Yukarıdaki sürecin takibi, kontrol faaliyetlerindeki sapmaların tespit 

edilmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını olanaklı kılar. 

1.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları 

İç kontrol sistemi ile işletmede hedeflenen; varlıkları korumak, 

güvenilir muhasebe bilgilerinin üretilmesini sağlamak, faaliyet etkinliğini 

artırmak, yönetim politikalarına bağlılığı sağlamaktır (Bozkurt, 2006: 122-

123). 

 İşletme Varlıklarını Korumak: İşletmelerin maddi varlıklarında 

çalınma, kaybolma, bozulma, çürüme, yanlış kullanma gibi nedenlerle 

azalmalar görülebilmektedir. Kontrol faaliyetleri,  bu gibi olumsuz durumları 

engellemeye yönelik planlanarak varlık kayıpları en aza indirilebilir.   

Muhasebe Bilgilerinin Doğruluğunu ve Güvenilirliğini Sağlamak: 

İsabetli karar almanın yolu,  gerçeği yansıtan ve ihtiyaca uygun bilgiyi 

kullanmaktan geçmektedir. Bu sebeple iç kontrol politika ve prosedürleri, 

muhasebe bilgilerinin kullanıcılara fayda sağlayacak nitelikte hazırlanıp 

sunulmasını sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. 

İşletme Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak: Bir işletmenin 

hedeflerine ulaşma derecesi, o işletmenin faaliyetlerinde ne kadar etkin 

olduğunu göstermektedir. Oluşturulan iç kontrol sistemi ile faaliyet 

etnikliğinin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir  (Dalğar, 2012: 134).  

Yönetim Politikalarına Bağlılığı Sağlamak: İç kontrol sistemi 

kurgulanırken yönetim politikalarını açıkça yansıtan görev tanımlarının 

belirlenerek çalışanlara iletilmesi ve bu tanımlardan yola çıkılarak performans 
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değerlendirmesinin yapılması, işletme faaliyetlerindeki verimliliğin artışına 

önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.  

İç kontrol sisteminin yukarıda açıklanan temel amaçları yanında bazı 

özel amaçları da vardır. Bu amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Durmuş ve 

Taş, 2008: 58): 

Yetkilendirme: Yönetim tarafından işletmedeki yetki ve 

sorumlulukların belirlenerek, faaliyetlerin buna uygun olarak yürütülmesini 

sağlamak.  

Gerçeklik: İşlemlerin gerçeğe uygun olarak belgelendirilmesini ve 

kaydedilmesini sağlamak.  

Bütünlük: Gerçekleşen her işlemin belgelendirilmesini ve 

kaydedilmesini sağlamak 

Kayıtların Doğruluğu: İşlemlerin doğru tutarları ile kaydedilmesini 

sağlamak  

Sınıflandırma: Mali işlemlerin, doğru finansal analiz yapılmasını 

olanaklı kılacak şekilde, doğru hesap sınıfları altında doğru hesaplara 

kaydedilmesini sağlamak. 

Zamanlılık: İşlemlerin, dönemsellik ilkesine uygun olarak, 

gerçekleştiği dönemde kaydedilmesini sağlamak.  

Sorumluluk: Kaydi ve fiili durumun periyodik olarak 

karşılaştırılmasının yapılarak ortaya çıkan farklara dair sorumluluğu olanların 

tespit edilmesini sağlamak. 

İç kontrol sistemi özetle, işletmenin temel hedefleri olan süreklilik ve 

karlılığın sağlanması için; varlık kaybının önlenmesi,  güvenilir finansal 

raporların hazırlanması, hata ve hilelerin önlenmesi, işletme politikalarına 

bağlılığın sağlanması, işletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, 

işlemlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması gibi amaçlara hizmet eder.  

1.4. İç Kontrol Sisteminin Etkinliği İçin Temel İlkeler 

İşletme amaçlarına ulaşılabilmesi için iç kontrol sistemi sürekli etkin 

kılınmak zorundadır. Bunun için ise işletmede aşağıda sıralanan unsurların 

bulunması gerekir (Gürbüz, 1995: 47-55): 

➢ Güçlü bir örgüt yapısı 

➢ Etkin işleyen bir muhasebe sistemi 

➢ Yeterli sayıda kalifiye personel 
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➢ Etkin bir iç denetim yapısı 

İşletmede iç kontrol sisteminin kurulması sorumluluğu üst 

yönetimdedir. Yöneticiler sistemin etkin işleyebilmesi için sistemi 

oluştururken, aşağıda açıklanan ilkeleri dikkate almalıdır. 

Görevlerin Ayrımı İlkesi: Bir işletmede her kademedeki yönetici ve 

personel, işletmenin hedeflerine ulaşması için tasarlanan iç kontrol sürecine 

müdahil olmak durumundadır.  Burada yöneticiler sistemin kurgulanması, 

politika ve prosedürlerin oluşturulması ve uygulanmasından sorumlu iken 

çalışanlar görev tanımlarındaki yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sistemin 

işleyişinde rol alırlar.  

İşletme içerisinde her çalışana, otokontrolü sağlayıcı çapraz 

kontrollere imkân tanıyan yetki ve sorumluluk alanları tanımlanmalıdır. Hangi 

belgenin kimler tarafından imzalanacağının belirlenmesi, farklı işlemler için 

her işlemde en az iki kişinin imza zorunluluğun bulunması gibi uygulamalar 

bu duruma örnek gösterilebilir. 

Finansal olsun olmasın tüm işlemlerin, kimler tarafından 

gerçekleştirileceğinin açık bir şekilde tanımlanması, işletmede kurumsal 

yönetim anlayışının yerleşmesini kolaylaştırmakta ve aynı zamanda yetki ve 

sorumluluk dağılımında şeffaflık sağlayarak iç kontrolün etkinliğini 

artırmaktadır (Usul vd., 2011: 50). 

Kıymet Hareketlerinin Yetkilendirilmiş Olması İlkesi: Tüm 

işlemler mutlaka yetkilendirilmiş kişilerce ve yetki sınırları dâhilinde 

yürütülmelidir. Kişilerin yetkileri; liste fiyatından satış işleminin 

gerçekleştirilmesi örneğinde olduğu gibi genel bir yetki (Dalğar, 2012: 137) 

olabileceği gibi işlemin gerçekleşmesi için her defasında yöneticiden izin 

alınmasının gerektiği özel bir yetki de olabilir.  

Ayrıca alım satım, ödeme, borç alma ve verme gibi kıymet 

hareketlerini ilgilendiren işlemler için,  personele yetki limiti verilmesi de 

uygulanabilecek bir iç kontrol prosedürüdür. 

Muhasebe Belge ve Kayıt Düzeninin Uygunluğu İlkesi: Tüm 

muhasebe kayıtlarının aslına uygun belgelere dayandırılması ve işlemlerin 

zamanında uygun hesaplara kaydedilmesi, muhasebe sisteminin etkinliğini 

artırmak suretiyle iç kontrol faaliyetlerinin etkinliğini destekleyecektir. 

Varlıkların Korunması İlkesi: Varlıkların kaybolmasının, 

çalınmasının, tahribata uğramasının, amacı dışında kullanılmasının önüne 
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geçecek prosedürleri uygulamaya koymak suretiyle bu konuda oluşacak 

risklere karşı önlemler alınabilir. 

Araç takip sistemlerinin kullanılması, internet erişimi için şifreleme 

yapılması, belirli bölümlere girişi engelleyecek kartlı sistemlerin uygulanması 

varlık koruması için alınacak önlemlere örnek gösterilebilir. 

Etkin işleyen bir iç kontrol sisteminin örgüte sağladığı faydalar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Akbulut, 2012: 176; Öndeş, 2000: 82):  

➢ Üst yönetimce belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışanların, 

kontrol politika ve prosedürlerine uygun davranıp 

davranmadıklarını tespit etmek  

➢ Üst yönetimin faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini ölçmede 

kullanacağı güvenilir bilgiler üretmek 

➢ Kaynakların israf edilmesini önlemek 

➢ Varlıkları amacı dışında kullanılmaya, çalınmaya ve kaybolmaya 

karşı korumak 

2. MUHASEBE HATA VE HİLELERİ 

Muhasebe, işletmenin varlık ve kaynak unsurlarında meydana gelen 

değişmeleri kaydeden ve dönem başına göre dönem sonunda bu unsurlardaki 

net nihai değişmeleri finansal tablolar aracılığıyla raporlayan bir bilgi 

sistemidir (Uzay vd., 2014: 3). Ayrıca bu bilgi sistemi ile işletmenin faaliyet 

sonuçları da raporlanarak ilgili kişi ve kurumlara sunulmaktadır. Muhasebe 

bilgi sisteminde, yukarıdaki tanımda belirtilen işlevler yerine getirilirken bir 

takım hatalı ve hileli işlemler ortaya çıkabilmektedir.  Bu hatalı ve hileli 

işlemler sonucunda işletmenin sunduğu bilgiler gerçeği yansıtmaktan 

uzaklaşarak, işletme içindeki ve dışındaki bilgi kullanıcılarının alacakları 

kararlarda yanılmalara neden olmaktadır. Dolayısıyla bu durum, işletme 

içinde işletmenin amaçlarına ulaşmasını engellediği gibi, işletme dışında da 

alınan yatırım kararları ile kaynakların etkin kullanımını, makroekonomik 

göstergelerdeki güvenirliliği, kamu geliri olan vergilerde doğru tarhiyatı 

engelleyebilmektedir. 

Muhasebe hata ve hileleri, muhasebe bilgileri üretilirken veya 

sunulurken muhasebe kavramlarından, ilkelerinden ve mevzuattan sapmaların 

olduğu düzensizlikleri ifade etmektedir. Bu düzensizliklerin yapılan hata 

sonucu mu yoksa hile sonucumu oluştuğu her zaman kolaylıkla ayırt 
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edilememektedir. Nitekim hileli işlemler çoğu zaman hatalı işlemlerle 

gizlenmeye çalışılır. Gider tutarını kasten, olduğundan yüksek göstermek 

maksadıyla 10.000 TL gerçekleşen bir harcamayı 100.000 TL olarak 

kaydetmek suretiyle yapılan bir hile, denetimlerde ortaya çıkarılması 

durumunda, hileyi yapanın dikkatsizlik sonucu hatalı kayıt yaptığı yönündeki 

savunması bu duruma örnek gösterilebilir.    

Hataların, hile niteliğinde değerlendirilmesi, bunların ancak kasıtlı 

yapılmasına bağlıdır (Kaymak, 1996: 63). 

2.1. Muhasebe Hataları 

Muhasebe hatası, muhasebe işlemlerinde kasıt olmadan yapılan 

yanlışlıkları ifade etmektedir. Bu kapsamda, muhasebe bilgi üretiminde; 

belgelendirme, kaydetme, değerleme, raporlama süreçlerinde kasıt unsuru 

içermeyen düzensizlikler hata olarak nitelendirilmektedir (Alagöz, 2008: 

116).  

Kasıtlı olmayan yanlış beyanlar, finansal tablolarda gerekli 

açıklamalara unutularak yer verilmemesi, gerekli özen gösterilmeden yapılan 

muhasebe tahminlerindeki yanlışlıklar, yanlış yorumlamadan kaynaklanan 

muhasebe ilkelerine aykırı uygulamalar gibi çok çeşitli durumlar muhasebe 

hatası olarak nitelendirilmektedir (Whittington ve Pany, 2004: 36).  

Dönemsellik ilkesi gereğince aslolan, hataların cari dönemde 

düzeltilmesidir. Ancak bazı durumlarda hatalar, cari dönemde fark edilmeyip 

sonraki dönemlerde tespit edilebilir. Böyle bir durumda hata, fark 

edildikten sonra onaylanacak ilk  finansal tablo setinde geriye 

dönük  olarak düzeltmelidir (Türkiye Muhasebe Standarları-TMS 8, paragraf 

41-42). 

TMS 8’de geçmiş dönem hataları; “işletmenin bir veya daha önceki 

finansal tablolarında güvenilir bilgiyi kullanmaması veya yanlış kullanması 

sonucu ortaya çıkan ihmaller veya yanlış bilgilendirmeler” ifadesi ile 

tanımlanmaktadır (paragraf 5).  

Muhasebe hataları; kayıt hataları, nakil hataları, matematiksel hatalar, 

değerleme hataları, unutma ve tekrar kaydetme hataları olarak 

sınıflandırılabilir. Bu hatalar bilgisizlik, özensizlik,  ihmal ve dikkatsizlik gibi 

sebeplere bağlı olarak yapılmaktadır (Gürbüz, 1995: 60). 
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Muhasebe hatalarında, muhasebe hilelerinde olduğu gibi bir gizleme 

çabası olmadığından hatanın tespiti hileye göre daha kolaydır. Hatalar 

genellikle belgeler ve kayıtlar üzerinde yapılır ve aylık mizanlarla bu hatalar 

belirlenerek düzeltilir.  

2.2. Muhasebe Hileleri 

Hile, başkaları üzerinden haksız kazanç elde etmek amacıyla 

aldatmaya dayalı dürüst olmayan davranışlar olarak tanımlanabilir. Muhasebe 

hilesi ise çıkar sağlamak amacıyla işletmenin kayıtlarının ve belgelerinin 

kasten tahrip edilmesidir. Hile çoğunlukla, bilinçli olarak bilgilerin yanlış 

sunulması sonucu oluşmaktadır. Ancak bunun yanında yapılan yanlışlıkların 

farkında olup sessiz kalmakta, hileye sebebiyet vermektedir (Özçelik vd., 

2017: 201).  

Bağımsız denetim standartlarında hile, “yönetim, üst yönetimden 

sorumlu olanlar, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla 

kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı 

aldatma içeren kasıtlı eylemler” olarak tanımlanmaktadır (BDS 240, paragraf 

12).   

Muhasebe hataları ile muhasebe hileleri arasındaki temel belirleyici 

fark, kasıt unsurudur. Kasıt olmadan yapılan düzensizlikler hata, kasten 

yapılan düzensizlikler ise hile olarak nitelendirilmektedir.  

Muhasebe hileleri, bunu yapan küçük bir kesime fayda sağlarken 

büyük bir kesime zarar vermektedir. Yapılan kasti düzensizliklerden mikro 

düzeyde işletmenin muhasebe bilgileri ile doğrudan ilgilenen yatırımcılar, 

kredi verenler, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler zarar görürken, makro 

düzeyde devlet ve kamu zarar görmektedir (Bozkurt, 2009: 165).  

Muhasebe hilelerinin tespiti, muhasebe hatalarının tespiti kadar kolay 

değildir. Muhasebe hileleri çoğunlukla belgeler üzerinde ve kasıtlı 

yapıldığından, çoğu zaman muhasebe sistemi içerisinde kendiliğinden ortaya 

çıkması mümkün olmaz (Hatunoğlu vd., 2012: 177). 

2.2.1. Muhasebe Hilelerinin Nedenleri ve Özellikleri  

Muhasebe hileleri,  yönetim hilesi ve çalışan hilesi olmak üzere 

temelde iki ayrı sınıflandırmaya tabi tutulabilir. 



 

116 GÜNCEL İŞLETME, YÖNETİM VE MUHASEBE ÇALIŞMALARI 

Yönetim hileleri, üst düzey yöneticiler tarafından gerçekleştirilmekte 

ve genellikle finansal tablolardaki bilgilerin değiştirilmesi şeklinde meydana 

gelmektedir. 

Yönetim hileleri zimmetlerin gizlenmesi; yolsuzlukların gizlenmesi; 

hissedarlara hak ettiklerinden daha az kar payı verme;  hak edilmeyen teşvik 

ve desteklerden yararlanma; işletmenin ekonomik ve finansal durumunu, 

faaliyet sonuçlarını, nakit akışlarını olduğundan farklı gösterme ve vergi 

kaçırma gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir (Kaymak, 1996: 92; MHUD, 

2004:151).   

Çalışan hilesi ise, işletme çalışanlarının mesleki konumlarından 

yararlanarak işletme varlıklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaları ve 

dolayısıyla mesleki suiistimalde bulunmalarıdır. Çalışanlar işletmeden para, 

mal gibi bir varlık çalarak doğrudan mesleki suiistimalde bulunabilecekleri 

gibi müşterilere rüşvet karşılığında yarar sağlayarak dolaylı suiistimalde de 

bulunabilirler. 

Çalışanları hile yapmaya iten nedenler, hile üçgeni teorisi ile aşağıda 

sıralanan üç unsur çerçevesinde açıklanabilir. 

➢ Fırsat 

➢ Baskı 

➢ Haklı gösterme 

 

 

Şekil 3: Hile Üçgeni 
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Fırsat
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Şekil 3’te görülen unsurlar çalışanın hile yapmasına sebep olan ve hile 

eylemini kolaylaştıran faktörlerdir. 

 Hilenin özellikleri genel hatları ile aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Bozkurt, 2009: 60):  

➢  Hileyi yapanlar bunu gizleme çabası içindedir.  

➢ Hileyi yapanlar, hile neticesinde bir çıkar elde etmeyi 

amaçlamaktadır. 

➢ Hile eylemi kasıt unsuru içermektedir.  

➢ Hilenin tespit edildiği durumlarda hileyi yapan kişi ve kurumlar 

yaptırımla karşılaşmaktadır. 

3. MUHASEBE DÜZENSİZLİKLERİNİN 

ÖNLENMESİNDE VE TESPİTİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

Günümüzde işletmelerin büyümesi, işletme birleşmelerinin artması, 

ticari işlemlerin karmaşıklaşması, bilgi teknolojilerinin yaygın bir biçimde 

kullanılması, siber güvenlikteki açıkların kullanılması, rüşvet, kara para 

aklama, zimmet gibi suçların artması, ticarî ihtilâfların karmaşık bir hâl 

alması, yapılan usulsüzlüklerin sıradan personel tarafından saptanmasının 

zorlaşması hileli işlemlerin çoğalmasına sebep olmuştur (Şener, 2001: 32-33). 

Diğer taraftan böyle bir yapı içerisinde, muhasebe işlemlerini yapanların 

dikkatsizliği, bilgisizliği ve tecrübesizliği gibi çeşitli nedenlerle hatalı 

işlemlerin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir (Durmuş ve Taş, 2008: 133).  

Finansal tabloların güvenilirliği konusunda makul bir güvence 

sağlamak iç kontrolün temel fonksiyonlarındandır. Yapılan hatalı veya hileli 

uygulamaların tespit edilememesi durumunda finansal tablolarda önemli bir 

yanlışlık riski bulunabilir. Daha önce de ifade edildiği gibi hileli işlemlerin 

kasıtlı olarak yapılması ve yapanların bunun ortaya çıkmasını engellemeye 

yönelik çabaları sebebiyle hilenin tespit edilmesi hataya oranla daha güçtür. 

Bu nedenle iç kontrol faaliyetleri tasarlanırken ve yürütülürken dikkate 

alınması gereken en önemli faktör, hileli finansal raporlama riskidir (Türedi 

ve Alıcı, 2014: 128). 

 “Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesine ilişkin esas sorumluluk, 

yönetime ve üst yönetimden sorumlu olanlara aittir. Üst yönetimden sorumlu 

olanların gözetiminde yönetimin, hileye imkân veren fırsatları azaltarak hileyi 

önleme ve hilenin tespit ve cezalandırılma ihtimali sebebiyle kişileri hileye 



 

118 GÜNCEL İŞLETME, YÖNETİM VE MUHASEBE ÇALIŞMALARI 

teşebbüsten caydırma konusunda güçlü bir tutum sergilemesi önemlidir.” 

(BDS 240, paragraf 4) 

İşletme yönetimince oluşturulan kontrol mekanizmalarının bazıları 

önleyici, bazıları ortaya çıkartıcı ve bazıları da yönlendirici özelliğe sahiptir. 

Önleyici kontrollerin amacı, hata veya hile meydana gelmeden bunlara 

sebebiyet verebilecek durumların ortadan kaldırılması iken ortaya çıkartıcı 

kontrollerde amaç, alınan tedbirlere rağmen önlenememiş hata ve hilelerin 

nasıl ve kimler tarafından yapıldığının ortaya çıkartılmasıdır. Yönlendirici 

kontrollerde ise amaç, çalışanların örgüt hedefleri doğrusunda faaliyette 

bulunmaya yönlendirilmesi ve performanslarının artırılmasıdır (Dinç, 2019: 

98). 

Hileli işlem gerçekleştirildikten sonra bunun ortaya çıkartılması hem 

zor hem de maliyetlidir. Bu sebeple işletme yönetimi, önleyici kontrolleri 

önceleyerek, hile eyleminin “fırsat” ayağını kontrol altına almaya 

odaklanmalıdır. Bunun için işletmenin tüm kademlerinde, etik değerlerin ve 

dürüstlüğün kurumsal davranış tarzı olarak ön plana çıkarıldığı örgütsel bir 

atmosferin oluşturulması gerekir. 

Hilenin önlenmesi için işletmelerde alınabilecek pek çok önlem 

bulunmaktadır. Bunlardan öne çıkanları, aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür. 

➢ İşe alımlarda bireylerin uzmanlıkları yanında davranışsal 

özelliklerinin de dikkate alınması 

➢ Yöneticileri ve çalışanları hile yapmaya yönlendirecek baskının 

olmadığı bir iş ortamının oluşturulması  

➢ Etik kurallara dair yönergenin oluşturulması ve çalışanlarının bu 

konuda bilgilendirilmesi 

➢ Çalışanların performanslarının ölçülerek ödül veya ceza 

uygulamasına gidilmesi 

➢ Aşağıda sıralanan iç kontrol yapısına dair zafiyetler hile yapma 

olasılığını artırmaktadır (Bozkurt, 2006: 17): 

➢ Yetki ve sorumluluk dağılımdaki dengesizlik ve yetersizlikler 

➢ Belgelendirme sistemindeki yetersizlikler ve aksaklıklar 

➢ Mevcuttaki kontrol politika ve prosedürlerinin yeterince 

uygulanmaması 
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➢ Muhasebe sistemindeki aksaklıklar 

➢ Görevlerin ayrılığı ilkesine yeterince uymayan görev tanımları  

➢ Varlıkların fiziksel olarak yeterince korunamaması 

➢ Bağımsız gözlemlerdeki zayıflıklar 

 Yukarıda sıralanan durumların önüne geçecek şekilde kurgulanan bir 

iç kontrol sistemi ile işletme fonksiyonları alt fonksiyonlara ayrılır, her 

fonksiyonda farklı kişiler birbirilerini kontrol edecek şekilde yetkilendirilir, 

kaliteli bir belge, kayıt ve raporlama sistemi oluşturulur ve kişilerin bu 

sistemdeki sorumlulukları net bir şekilde belirlenir, varlıkların erişimine 

sınırlamalar getirilir. Böylece işletmede kayıpların ve kötü niyetli 

davranışların önüne geçilerek faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik sağlanır 

(Demirel, 2007: 50). 

İç kontrol yapısı işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak, sadece 

çalışanların faaliyetlerinin denetlemesi şeklinde kurgulanabileceği gibi 

denetim komitesini ve iç denetim süreçlerini içeren daha komplike bir yapı 

olarak da kurgulanabilir. Burada esas olan, bir çalışanın hileye teşebbüs 

etmesi durumunda bunu tespit edecek bir başka çalışanın varlığıdır.  

Yatırımcılar başta olmak üzere işletme bilgileri ile ilgilenen tüm 

taraflar, sunulan finansal tabloların önemli bir yanlışlık riski taşımadığından 

emin olmak ister. Buradan hareketle iç kontrol sisteminin, yalnızca işletme 

yönetimi için değil aynı zamanda diğer bilgi kullanıcıları içinde  “makul 

güvence aracı” olduğu söylenebilir (Türedi ve Alıcı, 2014: 128). 

İç kontrol eksiklikleri nedeniyle tespit edilemeyen ve önlenemeyen 

düzensizlikler,  örgütün itibarını zedeleyecek,  iflasa dahi götürebilecek 

muhtemel sonuçlarla işletmeyi karşı karşıya bırakabilir. Bu düzensizliklere; 

onaysız yapılan ticari işlemler, finansal işlemlerdeki hatalar, fiktif satışlar, 

muhasebe skandalları, bilgi verilmeden onaylanan sözleşmeler, çevre 

yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi örnek  gösterilebilir (Uzay vd., 2014: 

107). 

Etkin işleyen bir iç kontrol sistemi ise hata, hile ve yolsuzlukları 

önleyerek, hem işletme yönetiminin hem de işletme dışındaki bilgi 

kullanıcılarının isabetli kararlar almasını ve dolayısıyla kaynakların verimli 

kullanılmasını sağlar (Kızılboğa ve Özşahin, 2013: 224). 

İşletmedeki hata ve hileleri önleyecek ya da azaltacak ve böylece 

işletmenin sunduğu bilgilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlayacak bir iç 
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kontrol sistemin kurulması için öncelikle muhasebe sistemindeki hile riskinin 

belirlenmesi gerekir (Hatunoğlu vd., 2012: 177). 

Ticari işlemlerde yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte verileri 

korumada karşılaşılan riskler, işletmeler için iç kontrolün önemini daha da 

artırmıştır. İşletmede üretilen verilerin güvenliği ve güvenirliliği işletme 

içinden ve dışından geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. Dış kullanıcıların 

karar verirken referans aldıkları bağımsız denetim raporundaki görüşler 

oluşturulurken, denetçi öncelikle işletmenin denetim riskini tespit eder. Bu 

riskin bileşenlerinden biri de iç kontrol sisteminin zayıflığından kaynaklanan 

kontrol riskidir.  

Etkin işleyen bir iç kontrol sistemi, denetim kapsamına dâhil 

edilmeyen kayıt ve işlemlerde hata ve hile olma olasılığını minimuma 

indirerek denetimin riskini azaltır. Diğer bir ifadeyle iç kontrol sistemi 

etkinleştirildiği ölçüde denetimin kalitesi artar (Akışık, 2005: 94). 

Bağımsız denetçilerin denetim çalışmalarının önemli bir kısmını, 

denetledikleri işletmenin iç kontrol yapısını anlamaya yönelik yaptıkları 

incelemeler oluşturmaktadır. Genel kabul görmüş denetim standartları, 

bağımsız denetçilerden denetim çalışmalarını planlamadan önce işletmenin iç 

kontrol sistemini incelemesini ve değerlendirmesini istemektedir. Denetçiler 

iç kontrol sistemini değerlendirirken elde ettikleri bilgilere göre denetim 

çalışmalarının zamanlamasını ve kapsamını belirleyerek denetim 

programlarını hazırlamaktadırlar. Bağımsız denetçilerin çalışmalarında 

dayanak noktası olarak kullandıkları iç kontrol sisteminin kalite düzeyi, 

işletmede oluşan finansal nitelikli hareketlerin güvenirlik göstergesidir 

(Bozkurt, 2006: 40; Yılancı, 2006: 57). İç kontrol sisteminin bağımsız 

denetim sürecine olumlu diğer bir yansıması ise iç kontrol sisteminin 

etkinliğine bağlı olarak bağımsız dış denetçilerin, denetimin kapsamını 

daraltmalarıdır. Böylece denetim maliyetleri azalır.   

Bir işletmede iç kontrol sisteminin olmaması veya zayıf olması; nakit 

ve stok yönetiminde aksaklıklar, yolsuzluklar ve suiistimaller, yanlış karaların 

alınarak kaynakların israf edilmesi, faaliyetlerde verim düşüklüğü gibi 

neticelerle işletmeyi karşı karşıya bırakarak, işletme hedeflerine 

ulaşılamaması sonucunu doğurur ve işletmeyi zarara uğratır. 
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4. SONUÇ 

Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, 

işletmelerin yapıları karmaşık hale gelmiştir. Bu yapı içerisinde, bir taraftan 

ticari işlemlerde hatanın olması kaçınılmaz hale gelmiş diğer taraftan hilelerin 

tespiti güçleşmiş ve buna bağlı olarak yolsuzluk ve suiistimaller artmıştır. Öte 

yandan işletmenin sürekliliği için hayati öneme sahip rekabet edebilirlik 

şartları ağırlaşmış ve bu durum kimi zaman yöneticiler üzerinde baskı 

oluşturarak, yöneticilerin gerçek mali durumu olduğundan farklı gösterecek 

hileli işlemlere yönelmelerine sebep olmuştur. 

Mali tabloların güvenilirliğini tartışmalı hale getiren  bu sebepleri 

ortadan kaldırmak, diğer bir ifade ile hatalı ve hileli işlemleri önlemek ve 

tespit etmek ancak iyi bir muhasebe denetimi ve etkin işleyen bir iç kontrol 

sisteminin varlığı ile mümkün olur (Hatunoğlu vd., 2012: 176).  

Zayıf bir iç kontrol sistemine sahip işletmelerde hataların, hilelerin, 

suiistimallerin ve finansal kayıpların olma ihtimali çok yüksektir. Bu tür 

olaylar işletmelerin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde sürdürmesini 

engellemektedir. Dolayısıyla etik ilkelerin içselleştirildiği davranışsal 

özelliklerin ön planda tutulduğu; hileli eylemlere fırsat verecek sistemsel 

açıkların olmadığı; hileli finansal raporlama ile sonuçlanabilecek işletme dışı 

mali başarı beklentisinin oluşturduğu baskının kontrol altında tutulduğu bir 

örgüt iklimini tesis edecek iç kontrol yapısı, muhasebe düzensizlikleri ile 

mücadelede kritik öneme sahiptir. 
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GİRİŞ 

Stokların değerlemesinden, giderleştirilmesine kadar finansal bilgileri 

sunan standartlar işletmeler için önem arz etmektedir. Sanayi ve ticaret 

sektöründe stoklar kalemi işletme bilançolarında ciddi derece pay sahibidir. 

Dolayısıyla stoklarda yapılacak muhasebe kayıtlarının eksik değerlendirilmesi 

ve yanlış maliyetlendirilmesi olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. 

Nitekim işletme karını ve zararını eksik hatalı olarak belirlenmesi hazırlanan 

mali tabloların güvenirliğinin ve karşılaştıra bilirliğini zedeleyecek işletme ve 

çıkar guruplarının karar almasında yanlış bir rol model üstlenecektir (Demirel, 

2009: 43). 

Stoklara ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında 

Tebliğ Sıra No: 3, TMSK tarafından 28/07/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununun Ek-1. maddesi ile 24/02/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulunun Çalışmalarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‟in 9. 

maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmış ve 15/1/2005 tarihli ve 25701 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır. Tebliğ 6 madde ve tebliğ eki 40 

paragraftan oluşmaktadır. 

TMS/2 Stoklar Standardında; stok, özellikli varlık kavramı, net 

gerçekleşebilir değer, gerçeğe uygun değer kavramları tanımlanmıştır. Hizmet 

işletmelerinde stok kavramı ve stok maliyeti konusuna değinilmiştir. Standart 

da, stok maliyetinin nelerden oluştuğu, satın alma maliyeti, dönüştürme 

maliyetleri, diğer maliyetler, stok maliyet hesaplama yöntemleri açıklanmıştır. 

Stokların giderleştirilmesi ve dipnotlarda belirtilmesi gereken hususlar 

standartta anlatılmıştır. 
 

1. TMS 2 STOKLAR STANDARDI 

2.1.Standardın Amacı 

6102 sayılı TTK‟da yer alan finansal raporlama süreçleriyle alakalı 

kanunda yapılan düzenlemeler ile birlikte, 01.01.2013 tarihinden itibaren ilgili 

işletmelerin muhasebe uygulamalarında, Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartlarından faydalanılarak hazırlanmış olan Türkiye Muhasebe 

Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak 

muhasebe işlemlerini gerçekleştirme mecburiyeti getirilmiştir. Ancak, yasa 

yürürlüğe girmeden değişikliğe gidilmiş alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
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bağımsız denetime tabi şirketlerin mali tablolarını TMS/TFRS‟ye göre 

düzenlemelerinin zorunlu olduğu, bağımsız denetim kapsamı dışında kalan 

şirketlerin ise vergi yasalarına göre mali tablolarını düzenlemeye devam 

edeceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda şirketlerin vergi matrahlarının düzgün bir 

biçimde hesaplanabilmesi için VUK ve TMS uygulamalarının farklılıklarının 

iyi bilinmesi ve vergi matrahı tutarının belirlenmesinde önemli bir yere sahip 

olan stok maliyetinin hesaplanması ve bunların doğru bir şekilde 

değerlendirilmesi gerekir (Akgün, 2012:230). 

Standart, stoklara ilişkin muhasebe işlemleri hakkında bilgi vermeyi 

amaçlamaktadır. Stokların muhasebeleştirilmesinde önem arz eden durum, bir 

varlık olarak muhasebe kaydında, kullanıldığında veya elden çıkarılmasında 

gerçekleşen gelirlerle katlanılan maliyetlerin tespit edilmesidir. Söz konusu 

standart, stok maliyetlerini net gerçekleşebilir değere indirgeyerek nasıl 

saptanacağını ve giderleştireleceğini izah eder. Standartta stok maliyetlerinin 

oluşumundan, içeriğine ve değerlemesine ilişkin tüm yöntemler yer 

almaktadır. (TMS/2: m. 1) 

TMS 2 Stoklar Standardı(Selvi,2008: 89); 

 Stokların maliyet hesabının yapılmasını, 

 Stok maliyetinin hangi kalemlerden oluşacağını, 

 Stokların giderleştirme sürecini, 

 Stok değerleme yöntemlerinin neler olduğu, 

 Stok değerleme sonuçlarının mali tablolarla nasıl aktarılıp 

raporlanacağını açıklamaktadır. 
 

2.2. Standardın Kapsamı  

İşletmeler faaliyet alanlarına, ürettikleri mal ve hizmet türleri gibi 

birçok faktöre göre farklı açılardan sınıflandırılabilirler. Her işletme yatırım 

yaptıkları sektöre göre hammadde, yarı mamul, ticari mal, mamul gibi farklı 

türde stokları ayrı ayrı ya da tamamını bulundurabilir. Stoklar, bilanço ve gelir 

tablosu gibi mali tabloların önemli bir kalemi olduğu için her işletmede stok 

muhasebesinin takibi önem arz etmektedir. 

Stoklar, “tekrar satılmak amacıyla satışa hazır olarak satın alınan 

ticari mallar, üretim işletmelerinde üretilmiş olan mamuller ya da üretim 

sürecinde kullanmak veya tüketmek amacıyla işletmelerin ambarlarında 

bekletilen ilk madde ve malzemeleri de” kapsamaktadır. Bununla birlikte 
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hizmet üreten işletmelerde de hizmetin maliyeti içerisinde yer alabilmektedir. 

Bu açıklamalara göre stokların TMS-2‟ye göre aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılması mümkündür (Toroslu, 2011: 57); 

 İlk Madde ve Malzemeler, 

 Yarı Mamuller, 

 Mamuller, 

 Ticari Mallar, 

 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri, 

 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri, 

 Yoldaki Stoklar, 

 Diğer Stoklar, 

 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı, 

 Verilen Sipariş Avansları. 

Bu standart aşağıda belirtilenler tarafından tutulan stokların 

ölçümünde kullanılmaz. 
 

a) a) Belirli sektörde en iyi uygulamalar çerçevesinde net 

gerçekleştirilebilir değeri ile ölçüldükleri dikkatle alınarak; tarım ve 

orman ürünleri, hasat dönemi sonrası tarımsal ürün, mineral ve 

mineral ürünler üreticilerinin elinde bulundurdukları stoklar. Sözü 

edilen stoklar üretimin belli dönemlerinde net gerçekleşebilir 

değerleri ile ölçülürler. Örneğin; tarımsal ürünlerin hasat edildiği ya 

da madenlerin çıkarıldığı ve satışın devlet garantisi veya vadeli 

işlem sözleşmesi altında garanti altına alındığı, ya da bir aktif piyasa 

oluştuğu ve satamama riskinin çok düşük olduğu durumlar. Bu 

stoklar standardın sadece değerleme esaslarına tabi değildir.  

b)Stokların rayiç (gerçeğe uygun) değerini satış giderlerini düşerek 

saptayan aracıların elinde bulundurdukları stoklar, bu standardın 

sadece değerleme esaslarına tabi değildir. 

 

2.3. Standartta Önem Teşkil Eden Kavramlar 

Aşağıda, TMS-2 Stoklar standardında geçen ve önemli olarak kabul 

edilen birkaç kavram tanımlanmış ve açıklanmıştır. 

TMS-2’de stokların tanımı; “İşletmelerin normal faaliyetlerine 

devam edebilmesi için satmak amacıyla bulundurduğu ticari mallar, 
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mamuller, üretimi henüz tamamlanmamış yarı mamuller veya mamullerin 

üretiminde, üretim sürecinde piyasaya sunabilmelerine yardımcı olan 

hammadde ve malzeme gibi varlıklar olarak ifade edilmektedir” (TMS /2: 

m.6). Bu tanıma göre, TMS/2‟nin 2.  maddesinde belirlenmiş olan stoklar 

dışındaki stokları kapsamakta olup bu stoklarla ilgili alım-satım ve üretilmiş 

olan mamullerin maliyetinin hesaplanması ve değerlemesi üzerinde 

durulmuştur. 
 

TMS 2 Stoklar Standardının 8.maddesinde, stokları aşağıdaki şekilde 

sınıflandırmıştır. 

I. Tekrar satılmak üzere satın alınan arsa, bina, ticari malları 

II. İmal edilen mamulleri 

III. Mamule dönüşümü tamamlanmamış yarı mamulleri 

IV. İmalat sürecinde tüketilmek için alınmış ilk madde ve 

malzemeleri, 

V. Hizmet verilmesi durumunda, işletmenin henüz gelir elde 

etmediği hizmetin maliyetini ( TMS 18 Hâsılat Standardı). 

Net Gerçekleşebilir Değer: “İşin normal akısı içinde, tahmini satış 

fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satısı gerçekleştirmek için 

gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı 

ifade eder.” (TMS/2: m.6) Net gerçekleşebilir değerin hesaplanması, tahminin 

yapılacağı zaman güvenilir mevcut delillere göre stokların satışının yapılması 

durumunda elde edilmesi düşünülen satış değerleri esas alınarak yapılır. Bu 

tahmin işlemi yapılırken dönem sonundaki mevcut koşullarla uyumlu 

oldukları ölçüde dönemin kapanmasından sonra gerçekleşen fiyat ve maliyet 

değişiklikleriyle doğrudan ilgisi olan olayları da dikkate alınır.Net 

gerçekleşebilir değerin belirlenmesinde geçici olan fiyat ve maliyet 

dalgalanmaları dikkate alınmaz (Akın, Kurşunel, 2010:325). 

Gerçeğe Uygun Değer : “Aynı stokun pazarda karşılıklı pazarlık 

ortamında bilgili ve istekli gruplar arasında değiş tokuş edilebileceği tutarı 

ifade eder. İki işletmeye özgü bir değerdir, ikincisi ise değildir. Stokların net 

gerçekleşebilir değeri, stokun gerçeğe uygun değerinden satış giderlerinin 

düşülmesiyle elde edilen tutara eşit olmayabilir”(TMS/2: m.7). 
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Standartların büyük bir bölümünde gerçeğe uygun değeri tespit 

ederken, aşağıdaki yöntemlerin kullanılabileceği görülmektedir- Bu değer 

belirlenirken, ilk önce varlık ya da yükümlülüğün piyasa fiyatı dikkate 

alınmaktadır. 

- İlgili varlık ya da yükümlülüğün piyasa fiyatının belirlenemediği 

durumlarda, bu değer benzerlerinin piyasa fiyatı baz alınarak 

belirlenmektedir. 

- Piyasa fiyatının güven vermediği durumlarda, bu değerin opsiyon 

fiyatlaması, net bugünkü değer gibi yöntemler aracılığıyla tespit edilebileceği 

belirtilmektedir. 

Gerçeğe uygun değer, piyasa bazında yapılan ölçüm işlemi olup 

işletmeye has bir ölçüm değildir. Varlık ve borçların bazıları için 

gözlemlenebilir piyasa işlemleri veya bilgileri mevcut olabilirken bazıları için 

mevcut olmayabilir. Gerçeğe uygun değerin belirlenmesiyle istenen her iki 

koşulda da mevcut piyasa şartlarında, piyasa katılımcıları arasında bir varlığın 

satılması veya bir borcun devredilmesi için ölçüm tarihinde normal bir 

işlemdeki fiyatın tahmin edilmesidir. Tahmin edilen fiyat, varlığı elinde 

bulunduran veya borçlu konumda olan piyasa katılımcısının bakış açısıyla 

ölçüm tarihindeki çıkış değeridir. (TFRS/13: m.2). 

Tarihi Maliyet: 

Bir varlığın elde ediliş tarihindeki alış bedeli tam maliyet olarak 

tanımlanabilir. Bu maliyet, aynı zamanda varlığın muhasebede kayıtlı değerini 

de gösteren değerdir. Tarihi maliyet muhasebesi esası, diğer ölçüm esasları ile 

beraber kullanılabilen bir ölçüdür. Buna örnek olarak stokların değerlenirken 

net gerçekleşebilir değer veya maliyetten düşük olanı ile değerleneceği 

gösterilebilir. Görüldüğü üzere, tarihi maliyet özet olarak bir malın ilk alış 

bedeli anlamına gelmekte olup, başka değerleme ölçüleri ile birlikte 

kullanılabilme olanağını da bulundurmaktadır. Piyasada oluşan fiyat ya da 

bedel artış ve azalışları tarihi maliyeti etkilememektedir. 

 

2.4. Standarda Göre Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi 

TMS-2 Stoklar standartının 10‟uncu maddesine göre ise stok maliyeti; 

 Tüm satın alma maliyetleri, 

 Dönüştürme maliyetleri, 
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 Stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için 

katlanılan diğer maliyetleri içermektedir. 
 

2.4.1. Satın Alma Maliyetleri 

Standartta bahsi geçen stoklara ilişkin satın alma maliyeti; “satın alma 

fiyatını, yükleme, boşaltma, nakliye maliyetlerini, ithalat vergilerini, diğer 

vergileri ve mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesinde direkt olarak 

bağlantısı olan diğer maliyetleri kapsamaktadır.” Yukarıda bahsi geçen diğer 

vergilerin kapsamına işletmelerin vergi idaresi tarafında iade alacağı vergiler 

girmemektedir. Söz konusu maliyete, stokların satın alınmasından da 

gerçekleşen “faiz ve kur farkları” girmemektedir. Stoklar vadeli alındığında 

ise sözleşmede peşin ve ödenen fiyat arasındaki fark finanse edildiği dönem 

içerisinde faiz gideri olarak muhasebe kayıtlarında yerini alır ( Gençoğlu, 

2017: s.179).  Bunlara ilaveten TMS/2 11‟nci madde içeriğinde satın almaya 

ilişkin ticari ıskontolar ve diğer indirimler satın alma maliyetinin 

belirlenmesinde indirim konusu olmaktadır. Sonuç olarak, satın alınan 

stokların maliyetlerinden indirim tutarı düşülerek kalan tutar üzerinden 

işlemler yapılmalıdır. 

Tablo 2. Stok Edinimi İle İlgili Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirme 

Esaslarının Karşılaştırılması 

KONU  TMS UYGULAMLARI  TÜRK VERGİ MEVZUATI 

DURUMU  

Faiz Giderleri  Dönem Gideri Olarak kaydedilir  Maliyete Eklenir veya Gider 

olarak kaydedilir.  

Vade Farkları  Dönem Gideri Olarak 

Kaydedilir  

Maliyete Eklenir veya Gider 

olarak kaydedilir.  

Kur Farkları  Dönem Gideri Olarak 

Kaydedilir  

Maliyete Eklenir  

(Kaynak: Topçakıl, 2013: 102) 

Stok maliyetine, “alımlarda ödenen katma değer vergisi, verimsiz 

çalışmanın doğurduğu sonuçlar olarak malların boşaltılmasında gecikmenin 
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yarattığı tazminat ödemeleri, stokta kalış süresinin uzaması nedeniyle oluşan 

kayıplar gibi ödeme ve giderler, satın alma bölümünün giderleri, muhasebe 

bölümü ile stokların bulunduğu deponun giderler” eklenmez. Sayılan bu 

giderler, dönem faaliyet giderlerini kapsamaktadır. 

Emtia alım satımı yapan işletmeler satın aldıkları stokların alış 

maliyetlerini "153 Ticari Mallar" hesabında izlerken, üretim veya hizmet 

işletmeleri ise, mamulün üretilmesi ya da hizmetin sunulması için kullanılan 

ilk madde ve malzemelerin satın alma maliyetlerini "150 İlk Madde ve 

Malzeme" hesabında izlemektedir. 

2.4.2. Dönüştürme Maliyetleri 

Sınai işletmeler elinde bulundurdukları hammadde, ilk madde ve 

malzemeleri belli aşamalardan geçirerek önce yarı mamul daha sonra ise 

mamule dönüştürürler. İlk maddenin üretime sevk edilmesi ile başlayıp 

mamul haline gelene kadar olan süreçte katlanılan maliyetler dönüştürme 

maliyetleri olarak tanımlanabilir (Fahran, 2016: 152). Diğer bir ifade ile 

dönüştürme maliyetleri direkt işçilik giderleri, değişken genel üretim giderleri 

ve kapasite kullanım ölçüsünde sabit genel üretim giderlerinden oluşmaktadır 

(Toroslu, 2011: 64). 

“Stokların dönüştürme maliyetleri; üretimle doğrudan ilişkili 

maliyetleri kapsar. Standarda göre üretimle doğrudan ilişkili olan maliyetler: 

direkt ilk madde, direk işçilik ve genel üretim giderlerinin sabit ve değişken 

kısımlarının sistematik bir şekilde dağıtılan tutarlarıdır. Sabit genel üretim 

maliyetleri; amortisman, fabrika binası ve teçhizatının bakım onarım giderleri 

gibi, üretim miktarından bağımsız olarak nispeten sabit kalan dolaylı üretim 

maliyetleri ile fabrikanın yönetim ve idaresi ile ilgili maliyetlerdir. Değişken 

genel üretim giderleri, endirekt (dolaylı) malzeme ve endirekt (dolaylı) işçilik 

gibi, üretim miktarı ile birlikte doğru orantılı olarak değişen dolaylı üretim 

maliyetleridir”(TMS/2: m.12). 

“Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüştürme maliyetlerine dağıtımı 

sırasında standarda göre üretim faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı 

varsayımına dayandırılmaktadır. Normal kapasite, planlanan bakım-onarım 

çalışmalarından kaynaklanacak kapasite düşüklüğü de dikkate alınarak, 

normal koşullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi 

beklenen ortalama üretim miktarıdır. Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye 
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yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir. Her bir üretim 

birimine dağıtılan sabit genel üretim gider tutarı, düşük kapasite ya da atıl 

kapasite nedeniyle arttırılmaz. Dağıtılmayan genel üretim giderleri, 

gerçekleştiği dönemde gider olarak kaydedilerek sonuç hesaplarına alınır. Çok 

yüksek üretim olan dönemlerde, her bir üretim birimine dağıtılmış sabit genel 

üretim gideri payı düşer, böylece stoklar yüksek maliyetten değerlenmemiş 

olur. Değişken genel üretim giderleri, üretim tesislerinin gerçek kullanıma 

bağlı olarak her bir üretim birimine dağıtılır” (TMS/2: m. 13). 

VUK‟ta tam maliyet yöntemini dikkate almaktadır. Fakat standart 

normal maliyet yöntemini esas almaktadır. Söz konusu yöntemde sabit üretim 

giderleri kapasite kullanım oranına genel üretim maliyetlerine ilave edilir. 

Kullanılmayan kapasite ise dönem giderlerine ( Çalışmayan Kısım Giderleri 

Hs) aktarılarak kayıt gerçekleştirilir. Vergi kanunları bu gideri kabul etmez. 

Eğer mamul satılmış ise sorun olmaz satılmamış ise söz konusu gider 

maliyetten düşülemediği için vergiyle uyumlu kaydın yapılması 

gerekmektedir. Ayrıca, standart stok maliyetlerinin hesaplanmasında gerçek 

parti maliyeti yöntemi ile birlikte ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya ağırlıklı 

ortalama maliyet yöntemlerinden birinin uygulanmasını öngörmüştür. Vergi 

mevzuatımız ise, stokların değerlemesinde fiili durumu esas almaktadır. 

Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda ortalama maliyet yönteminin de 

uygulanabilmesi öngörülmektedir. 

Tablo 3‟te TMS 2 ve VUK arasındaki stokların maliyetine dâhil edilen maliyet 

unsurları sunulmuştur.  

Tablo 3. TMS 2 ve VUK Maliyet 

Unsurları Maliyet Unsuru  

TMS 2  VUK  

Direkt İlk Madde Ve Malzeme Gideri  Var  Var  

Direk İşçilik Gideri  Var  Var  

Sabit Genel Üretim Gideri  KKO(Kapasite 

Kullanım Oranı)  

Var  

Değişken Genel Üretim Gideri  Var  Var  
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Faaliyet Giderleri  Yok  İsteğe bağlı  

Maliyet Yöntemi  Normal  Tam  

(Kaynak: Toroslu, 2010: 150) 

2.4.3. Birleşik ve Yan Ürünler Maliyeti 

Üretim sürecinde aynı direkt ilk madde ve malzemenin aynı 

işlemlerden geçirilmesi sonucu birkaç ürün aynı zamanda beraber üretilebilir. 

Üretimi birlikte yapılan ürünler, ana ürün, yan ürün veya üretilen her ürünün 

ana ürün olduğu “ortak ürünler” olabilir. Ortak ürünler, üretim işleminde belli 

bir yere kadar birlikte üretilip üretimden ayrıldıkları noktaya ayrılma noktası 

denir. Ortak ürünlerin birbirinden ayrıldıkları noktaya kadar yapılan giderlere 

birleşik gider denir. Üretilen ürünlerin her birinin maliyetlerinin bağımsız 

tespit edilemediği zamanlarda, gerçekleşen maliyetlerin üretilen ürünler 

arasında dağıtımı ölçülü ve tutarlı bir orana göre yapılır. Maliyetlerin üretilen 

ürünlere dağılımı yapılırken örneğin ürünlerin ayrılma noktasındaki veya 

tamamlandıktan sonraki nispi satış değerleri dikkate alınabilir (Öztürk, 2002: 

9-11). Birleşik ürünler, birbirlerinden ayrıldıkları noktaya kadar birlikte 

üretilirler. Ayrıldıkları üretim noktasına kadar yapılan tüm üretim giderlerinin 

(birleşik giderler) ortak ürünler arasında dağıtımında çeşitli yöntemler 

kullanılır. Bunlar; 

i-Üretim Miktarı Yöntemi, 

ii-Katsayı Yöntemi, 

iii-Piyasa Değeri Yöntemi, 

iv-Net Satıs Hasılat Yöntemi, 

v-Standart Verim Yöntemidir. 

TMS-2 Stoklar Standardında yöntem olarak nispi satış değerleri 

yöntemi önerilmiştir. 

Başka bir deyişle, standartta dağıtım yöntemlerinden “piyasa değeri” 

ya da “net satış hasılatı” yöntemleri işaret edilmektedir. Söz konusu 

standardın madde hükmü şöyledir; “Üretim sürecinde aynı anda birden çok 

ürün üretilebilir. Bu durum, örneğin birleşik ürünlerin üretildiği veya bir ana 

ürün ve bir yan ürünün olmasıdır. Eğer dönüştürme maliyetleri ürünlerle 
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doğrudan ilişkilendirilemez ise, bunlar rasyonel ve tutarlı bir temele göre 

ürünler arasında paylaştırılır. Maliyetlerin dağıtımı, örneğin ürünlerin ayrılma 

noktasındaki veya tamamlandıktan sonraki nispi satış değerlerine göre 

yapılabilir”. 

Yan ürünler, esas ürünler üretilirken onlarla birlikte kendiliğinden 

ortaya çıkan miktar ve değer olarak az olan ürünlerdir (Öztürk, 2002:9-

11).Standardın 14.maddesinde çoğunlukla yapıları gereği önemsiz olarak 

değerlendirilen ürünler olarak belirtilmiştir. Eğer yan ürünler yapıları gereği 

değersiz ise net gerçekleşebilir değerleri dikkate alınır ve bu tutar ana ürünün 

maliyetinden düşülür. Sonuç olarak, ana ürünün kayıtlı defter değeri ile 

maliyeti arasında önemli bir farklılık gerçekleşmez (TMS /2: m.14). 

2.4.3.4. Diğer Maliyetler 

Üretimin her aşamasında gerçekleşen maliyetlerin yanısıra diğer 

maliyetlerde ortaya çıkmaktadır. Stokların 15.maddesine ilişkin diğer 

maliyetlerin stok maliyetine ilave edilebilmesi için stokları mevcut konuma ve 

duruma getirebilmeleri lazım gelmektedir. Standardın 16.maddesine göre 

aşağıda belirlenen maliyetler stok maliyetlerine eklenmeyecek, dönem sonu 

dönem giderlerine yansıtılacaktır: 

 “Normalin üstünde gerçekleşen; hammadde fire ve kayıpları, 

işçilik ve diğer üretim maliyetleri”, 

 “Üretim sürecinde bir sonraki üretim aşamasından önce gerekli 

olanlar dışında kalan depolama maliyetleri”, 

 “Stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesinde katkısı 

olmayan genel yönetim maliyetleri”, 

 “Satış maliyetleridir”. 
 

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı, “borçlanma maliyetlerinin 

stokların maliyetine dahil edildiği sınırlı koşulları belirlemiştir” (TMS /2: 

m.17). “İşletmenin stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olması halinde peşin 

alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark varsa, bu farkın ilgili dönemde 

finansman gideri olarak kaydedilmesi öngörülmektedir” (TMS /2: m.18). 

Gider veya maliyetler stoklarla ilişkilendirildiği zaman (örneğin 

müşteri için özel ürün tasarımı geliştirme maliyeti gibi) muhasebe temel 

kavramlarından “özün önceliği kavramı” gereği stok maliyetine ilave edilir. 
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Fakat satın alma ve dönüştürme maliyeti dışındaki gider ve maliyetler 

doğrudan dönem giderine yansıtılır  (Selvi, 2009:93). 

2.5. Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri 

İşletme maliyet unsurlarını belirlemede kontrol ve analiz için ve net 

karı belirlemede kontrol ve analiz için ve net karı belirleyebilmek amacıyla 

muhasebenin doğru tarafsız bilgiler üretmesi gerekmektedir. İşletme esas 

faaliyet konusu stokların satışıdır. Dolayısıyla satış gelirlerinin stok 

maliyetlerine uyumlu olması için gerçeğe uygun değerle stokların 

değerlendirilmesi gerekmektedir. TMS/2 stoklar standardı gerçek maliyete en 

yakın maliyetin temel alınması gerekmektekini vurgulamıştır.TMS/2 eğer 

stoklara fiili maliyete uygulanamıyorsa “standart maliyet ve perakende 

yöntemlerinin ”uygulanmasını esas almıştır. Bu iki yöntemin kullan 

anılmasının sebebi normal fiili maliyet yöntemlerine yakın neticeler veriyor 

olması ve hesaplamaya konu olan değerlemeye konu stokların maliyetinin 

tespit edilmesinin işletmelere külfetli olmasından kaynaklanmasıdır. 

2.5.1. Perakende Yöntem 

İşletmelerin ürünlerini farklı türden ve nitelikte üreterek her biri için 

ayrı üretim partisinde gerçekleştiriliyorsa orada perakende yöntemden 

bahsedilebilir Bu üretim yöntemindeki temel amaç, sipariş verilen her bir 

üretimin ayrı şekilde değerlendirilmesidir. (Güngörmüş ve Boyar, 2015: 2). 

“Bu yöntemde stokların maliyeti, stokların satış değerinden, uygun bir brüt 

kâr marjı yüzdesi çıkarılarak belirlenir. Kullanılacak kâr marjı yüzdesi 

belirlenirken, gerçek satış fiyatının altında fiyatlandırılmış olan stoklar da göz 

önünde bulundurulur. Her bir perakende satış bölümü için sıklıkla ortalama 

bir yüzde kullanılır” (TMS /2: m.22). Perakende satış yöntemi ile dönem sonu 

stok maliyeti beş aşamada hesaplanmaktadır. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir: 

1. Aşama: Dönem başı stokların ve dönem içinde satın alınan 

stokların maliyeti ve perakende satış fiyatları listelenir. 

2. Aşama: Dönem başı stokları ile dönem içinde satın alınan stokların 

maliyeti ve perakende satış değeri toplanarak, satılabilir malların maliyetine 

ve perakende satış değerine ulaşılır. 

3. Aşama: Satılabilir malların maliyeti, satılabilir malların perakende 

satış değerine bölünerek maliyet oranı hesaplanır. 
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4. Aşama: Satılabilir malların perakende satış değerinden net satışlar 

çıkartılarak dönem sonu stokların perakende satış değeri hesaplanır. 

5. Aşama: Dönem sonu stoklarının perakende satış değeri ile maliyet 

oranı çarpılarak tahmini dönem sonu stoklarının maliyeti tahmin edilir. 

2.5.2. Standart Maliyet Yöntemi 

Standart maliyet, üretilen mamul maliyetlerinin üretim yapılmadan 

önce, giderlerin bilimsel esaslarla belirlenmiş tutarlar esas alınarak saptandığı 

bir yöntemdir. Standart maliyet, “birim üretim için planlanan maliyetler ve 

özellikle her üretim birimi için planlanmış üretim maliyetleri olarak 

tanımlanmaktadır. Maliyeti gerçekleşmiş rakamlar yerine belli bir işlem 

düzeyinde ve belli koşullar altında bilimsel incelemelere göre önceden 

belirlenmiş fiyatlara göre saptanan düzenli ve mantıklı yola standart maliyet” 

denir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere standart maliyet yönteminin özü, 

üretim maliyetini önceden ve bilimsel hesaplara dayanarak olması gereken 

düzeyde planlama ve maliyeti hesaplamada oluşmuş rakamlar yerine bunları 

kullanmaktır (Akgün, 2010:42). 

Bu yöntemde mamulün maliyetini; “mamulün yapısını direkt 

oluşturan ilk madde ve malzeme gideri ile işçilik giderinin yanı sıra genel 

üretim giderlerinden mamule düşen payın toplamı oluşturduğundan, mamul 

standart üretim maliyetinin hesaplanması için gider türlerinin ayrı ayrı 

standart tutarları” belirlenmelidir (Büyükmirza, 2013: 616).Standart Maliyet 

Yönteminde, giderlerin standart tutarları çalışmalar sonucunda belirlenir, fiili 

sonuçlara bakılmaz. 

Bu yöntemin kullanılması durumda işlemelerin ilgili dönem 

sonlarında fiili maliyet ile standart maliyet arasındaki fark tutarını 

hesaplamaları, hesapladıkları bu tutarları da stoklar ile satılan stok 

kalemlerinin maliyeti arasında orantılı olarak dağıtmaları gerekmektedir. 

Böylece standart maliyetten fiili maliyete ulaşıldığı için, vergi mevzuatı 

açısından bu tür bir uygulama sakınca doğurmayacaktır (Özulucan, 2010: 36). 

Çünkü VUK‟un 275 maddesine göre, fiili maliyetlerin kayıtlarda kullanılması 

koşuluyla, mükelleflerin diledikleri yöntemi uygulamaları mümkündür. 

2.5.3. Maliyet Bedeli Yöntemi 

Türkiye Muhasebe Standartları stokların gerek maliyetleri 

belirlenemiyorsa, ilk giren ilk çıkar (FİFO) ve ortalama maliyet yöntemini baz 
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almaktadır. Standart ortalama maliyet yöntemi olan “ağırlıklı ortalama ya da 

hareketli ortalama maliyet yöntemlerinin temel alınması gerektiğini 

savunmaktadır (Kaval, 2008:270). Son giren ilk çıkar yöntemi ise VUK „un 

Md.274 2004 yılında uygulamadan kaldırılmıştır. LİFO‟ya ihtiyaç 

duyulmamasının sebebi gerektiğinde enflasyon muhasebesinin 

uygulanabilmesindendir (Sönmez, 2007:159). 

Standarda göre stoklarda değerleme yapılırken izlenecek adımlar 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir117:  

 Stok maliyetleri hesaplama yöntemleri aracılığıyla stok 

maliyetleri hesaplanır.  

 Net gerçekleşebilir değer belirlenir.  

 Net gerçekleşebilir değer ile stoklara ilişkin maliyet 

karşılaştırılır.  

 Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile 

değerlenir ve bilançoda söz konusu değer ile gösterilir. 

TMS/2 21. ve 26. maddelerinin içeriğinde “net gerçekleşebilir değer” 

açıklanmıştır. 21.maddede stok hasarı olursa, kısmen ve tamamen eskirse ve 

bundan dolayı satış fiyatlarında ivme düşme yönünde ilerlerse stokun maliyeti 

net gerçekleşebilir değerden daha yüksek gerçekleşebilir. Stokların dönem 

sonu değerlemesi yapıldığında stoklarda değer düşüklüğü olmuşsa, stokun 

defter değeri net gerçekleşebilir değere indirgenerek, ortaya çıkan indirim 

tutarı kar/zarar tablosunda “satışların maliyeti” hesabına yansıtılır. Bu işlem 

çoğu zaman her bir kalem için ayrı ayrı yapılır. Benzer ve birbiriyle ilişkili 

hesaplar gruplandırılabilir.  (TMS /2: m.29). Net gerçekleşebilir değerin 

tahmini, “işletmeler tarafından en güvenilir delilleri kullanarak stokların 

satılması ya da elden çıkarılması durumunda mal sahibi tarafından beklenen 

tutarı” ifade eder. Yapılan tahminlerde dönem sonundan sonra geçici fiyat ve 

maliyet dalgalanmaları dikkate alınmaz (Gölköy, 2008: 17). Net 

geçekleşebilir değerin hesaplanmasına ilişkin olarak kullanılabilecek örnekler 

aşağıdaki gibidir (Gölköy, 2088: 17): 

 İlgili stok unsurunun borsalarda işlem görmesi durumunda borsa 

değerlerinden faydalanmak, 

 Stokların devir hızından faydalanarak, son dönemlerde yapılan 

satış rakamlarından hareket etmek, 
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 Piyasa fiyatlarından faydalanmak, 

 Takdir komisyonlarının görüşlerinden faydalanmak, 

 Bilirkişilik kurumundan faydalanmak ve 

 Meslek odalarınca oluşturulabilecek komisyonlardan 

faydalanmaktır. 

Stokların maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile 

değerlenmesinin esas sebebi, stokların finansal tablolarda, kullanılması veya 

satılması sonucunda elde edilmesi beklenen tutardan daha yüksek bedelle 

izlenemeyecek olmalarıdır. Stokların bu iki değerden az olanı ile 

değerlenmesinin temelinde ihtiyatlılık prensibi bulunmaktadır. Bu ilkeye göre, 

değerleme zamanında net gerçekleşebilir değer maliyet bedelinden düşük ise, 

gerçekleşmemiş zarar muhasebeleştirilir ve stoklar daha düşük olduğu için net 

gerçekleşebilir değer ile değerlenir. Eğer net gerçekleşebilir değer maliyet 

bedelinden yüksek ise, gerçekleşmemiş kar muhasebeleştirilmez ve stoklar 

maliyet bedeli ile değerlenir (Toroslu, 2011: 121). 

Tablo 11. Maliyet-Net Gerçekleşebilir Değer Karşılaştırılması 

Maliyet > Net Gerçekleşebilir Değer  Stok, “finansal tablolarda net 

gerçekleşebilir değeri ile raporlanır. 

Maliyet ile net gerçekleşebilir değer 

arasındaki fark kadar stok değer düşüklüğü 

karşılığı” ayrılır.  

Maliyet < Net Gerçekleşebilir Değer  Stok, “finansal tablolarda maliyet bedeliyle 

raporlanacaktır. Net gerçekleşebilir değerin 

maliyetten yüksek olması sebebiyle 

herhangi bir kâr söz konusu” değildir.  

 

Stokların “kırılması, çatlaması, bozulması, “gibi sebeplerden ötürü 

stokların maliyetlerinin net gerçekleşebilir değerden yüksek çıkmasına yol 

açmaktadır. Söz konusu durumu ise işletmeler stokun mali tablodaki değeri 

net gerçekleşebilir değere indirgenerek indirilen tutar kadar karşılık ayırmakla 

çözülebilir. Hatta standart 28. Maddeye göre, stoklar mali tablolarda kullanılıp 
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satılmaları neticesinde elde edilen meblağın beklenen tutardan yüksek bir 

bedelle gösterilememektedir.  

TMS 2 İLE VUK ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR 

Finansal raporlama standartlarının VUK hükümlerine ya da TMS‟ye 

göre düzenlenmesinde stoklarla ilgili olarak bazı ilkelerde farklılıklar vardır. 

VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tabloların esas amacı, vergi 

matrahının doğru hesaplanmasıdır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 

hazırlanan finansal tabloların esas amacı ise finansal tablo kullanıcılarına 

yeterli ve tarafsız bilgi sunulmasıdır. VUK ve TMS arasındaki uygulama 

farklılıkları tablo şeklinde aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 5: Stokların Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Usul Kanunu Açısından 

Kargalaştırılması (Öztürk, 2017:144-145; Deran ve Acar, 2016: 18-19; Arisoy ve 

Tuğay, 2018: 156-157). 

Karşılaştırma 

Yapılacak Konular  

TMS/TFRS  VUK  

Stokların ilk 

aktifleştirildiği anda 

değerlemesi  

Maliyet bedeli ile 

muhasebeleştirilir.  

Maliyet bedeli ile 

muhasebeleştirilir.  

Stokların aktiften çıkığı 

esnasında değerlemesi  

*FİFO  

*Ağırlıklı 

Ortalama Maliyet 

Yöntemi  

*Standart Maliyet 

Yöntemi veya 

Perakende Satış 

Yöntemi de 

kullanılabilmekte

dir.  

*Ortalama Maliyet Yöntemi  

*FİFO  

*Fiili (Gerçek) Maliyet Yöntemi  

Faiz giderleri  Satın alma 

maliyetine dâhil 

edilmeyip dönem 

gideri olarak 

muhasebeleştirilir. 

(Özellikli 

varlıklar hariç).  

Maliyete dâhil edilip 

edilmeyeceği işletmenin 

inisiyatifine bağlıdır. Gerçekleşen 

ilgili faiz gideri ya dönem gideri 

olarak kaydedilir ya da maliyetle 

ilişkilendirilir.  

Kur farkının izlenmesi  Satın alma 

maliyetine dâhil 

edilmeyip dönem 

gideri olarak 

muhasebeleştirilir.  

Kur farkı, stokun aktifleştirilesine 

kadar ki geçen sürede maliyete 

dâhil edilmek zorundadır. 

İlerleyen dönemlerdeyse bu 

farkın maliyete dâhil edilip 

edilmeyeceği işletmenin 

inisiyatifine bırakılmıştır.  
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Vade farkının izlenmesi  Satın alma 

maliyetine dâhil 

edilmeyip dönem 

gideri olarak 

muhasebeleştirilir.  

Vade farkı, stokların edinildiği 

anda maliyete ilave edilir. 

İlerleyen dönemlerdeyse bu 

farkın maliyete dâhil edilip 

edilmeyeceği işletmenin 

inisiyatifine bırakılmıştır. 

Iskontoların takip 

edilmesi  

Miktar ıskontosu, 

stok satılmışsa 

satılan malın 

maliyetinden veya 

kayıtlarda yer 

alan stok 

maliyetinden 

çıkarılır. Kasa 

ıskontosu ise, 

ertelenmiş vade 

farkı giderleri 

hesabından 

çıkarılır.  

Stoklar envanterde izlenmeye 

devam ediliyorsa (stok satıcının 

gerçekleşmediği durum), ilgili 

stok hesabına indirimler dâhil 

edilmelidir.  

Miktar ıskontosu, stok satılmışsa 

satılan malın maliyetinden veya 

kayıtlarda yer alan stok 

maliyetinden çıkarılır. Kasa 

ıskontosu ise, aynı Şekilde stok 

satılmışsa satılan malın 

maliyetinden veya kayıtlarda yer 

alan stok maliyetinden çıkarılır.  

Stoklarda özellikli varlık 

olarak sınıflandırılan 

kalemler için kur ve vade 

farkı giderlerinin takip 

edilmesi  

Kur ve vade farkı 

stok maliyet 

bedeli içerisinde 

takip edilir.  

Kur ve vade farkı maliyet bedeli 

içerisinde takip edilir.  

Stoku değerlemek için 

kullanılabilecek 

yöntemler  

Dönem sonu 

ağırlıklı ve 

hareketli ortalama 

yöntemleri, FĠFO 

ve Fiili (Gerçek) 

Parti Maliyet 

Yöntemi 

kullanılabilir.  

Stokları değerlemek için 

öncelikle maliyet bedeli esas 

alınmaktadır. Daha sonra maliyet 

bedeliyle değerleme yöntemleri 

olarak; ağırlıklı ve hareketli 

ortalama yöntemleri, basit 

ortalama yöntemi, FĠFO ve Fiili 

(Gerçek) Parti Maliyet Yöntemi 

kullanılabilir.  

Maliyet yöntemleri  Mamul 

maliyetinin 

belirlenmesinde 

Normal Maliyet 

Yöntemi 

kullanılmaktadır. 

Stokların mevcut 

durum ve konuma 

getirilmesinde 

etkisi olan genel 

yönetim 

maliyetleri üretim 

maliyetine ilave 

edilir.  

Mamul maliyetinin 

belirlenmesinde Tam Maliyet 

Yöntemi kullanılmaktadır. Genel 

yönetim maliyetlerinin üretim 

maliyetine ilave edilmesi 

ihtiyaridir.  

Bilanço gününde Net Piyasa veya maliyet değerinden 
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değerlemeye tabi olması  gerçekleyebilir 

değer veya 

maliyet 

bedelinden düşük 

olanı üzerinden 

ölçülür.  

düşük olanı üzerinden 

değerlemeye tabi tutulur.  

Değer düşüklüğünün 

hesaplanması  

Maliyet bedelinin 

net gerçekleşebilir 

değerden daha 

yüksek bir değere 

sahip olduğu 

durumda değer 

düşüklüğü 

meydana 

gelecektir.  

NGD < Maliyet 

bedeli  

Satış tutarının, maliyet bedelinin 

%10 ya da daha fazla altında 

olması durumunda değer 

düşüklüğü meydana gelmiş 

olacaktır. İlgili değer düşüklüğü 

ise karşılık giderlerinde kayıt 

edilecektir.  

Bileşik mamul Herhangi bir 

yöntem 

önerilmemekle 

birlikte, piyasa 

Bileşik 

maliyetlerin, 

bileşik stoklara 

dağıtımında 

fiziksel değerini 

esas alan dağıtım 

yöntemi tercih 

edilmektedir. 

Bileşik maliyetlerin, bileşik 

stoklara dağıtımında fiziksel 

miktarlara göre satış değerine 

dayalı yöntem ve dağıtım 

yöntemleri kullanılmaktadır 

Yan mamul  Yan mamul, 

üretim 

maliyetinden 

düşürülerek 

ölçümlemesi net 

gerçekleşebilir 

değer ile 

yapılmalıdır. 

Stoklama 

yapılamamaktadır

.  

Açıklama bulunmamaktadır.  

Normal ve anormal 

fireler  

Normal firelerin 

maliyeti stokların 

maliyetine dâhil 

edilirken, 

Anormal fire 

maliyetleri dönem 

gideri olarak kayıt 

edilmektedir.  

Normal fireler kanunen kabul 

edilebilir bir gider olarak kayıt 

edilmektedir.  

Anormal fireler (Doğal afet 

dışında kalanlar) kanunen kabul 

edilmeyen dönem gideri olarak 

kayıt edilmektedir.  
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GİRİŞ 

Hizmet işletmeleri için hizmet pazarlaması faaliyetleri doğrultusunda 

amacına yönelik etkin ve verimli hizmetleri yüksek kalitede sunmak hem 

müşteri memnuniyeti açısından hem de kaynak verimliliği açısından 

önemlidir.  Bu bölümde önce hizmet tasarımı ve hizmet kalitesi 

değerlendirmesine değinilerek, daha sonra hizmet işletmelerinde hizmet 

tasarımı konusu incelenmektedir. 

1.HİZMET İŞLETMELERİNDE HİZMET TASARIMI 

Hizmet işletmelerinde hizmet tasarımı, genellikle yeni hizmetlerden 

ziyade mevcut hizmetleri geliştirmek için kullanılmaktadır. İşletmeler 

hizmetlerini tasarlamak ve geliştirmek için, ilgili paydaşlarla iş birliği 

oluşturmayı gerektirmektedir. Son yıllarda işletmeler hizmetleri ve paydaşları 

arasındaki ilişki geleneksel anlayıştan modern yönetim anlayışı doğrultusunda 

değişerek, müşteri odaklı bir yapıya dönüşmüştür. Hizmet işletmelerinde 

hizmet tasarımı, değişen toplumsal demografi içinde yaşlanan nüfus ve diğer 

toplumsal demografik değişimlere bağlı gelişen karmaşık sorunlarda 

hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sunulması açısından ayrı bir önem 

taşımaktadır.  Sorunsuz hizmetler gerçekleştirmeye yönelik hizmet 

tasarımında çeşitli iş ve hizmet senaryoları doğrultusunda tasarım 

teknikleriyle hizmetler tasarlanmakta ve geliştirilmektedir (Zomerdjik ve 

Voss, 2010; Lee vd. 2013). 

Kurum içinde hizmet tasarımı yöntemlerinin kullanılmasında, bu 

konuda çalışanlara yönelik bireysel destek ve eğitim gerekli olmaktadır. 

İşletmelerde, özel sektörde olduğu gibi, geleneksel iş modellerinin 

günümüzün hızla değişen dünyası için yeterli olmamaktadır. Hizmet 

işletmelerinin, hizmetlerinin geliştirilmesinin amacı, hizmetleri daha kullanıcı 

dostu hale getirmek ve hizmetlerin işlevselliğini arttırmaktır. Müşteriler ve 

hedef gruplar hizmetten yararlandıklarında, hizmetin daha da geliştirilmesi 

için onlardan görüş ve geri bildirim alınması faydalı olmaktadır. İşletmelerde, 

hizmetlerin tasarlanması ve geliştirilmesinde kaynak tasarrufu 

öncelemektedir. Örneğin, dijital hizmetler iş ve faaliyetleri 

otomatikleştirmekte, ardından kendi kendine bakım, kendi kendine hizmet 

yoluyla yönetilmeyi sağlamaktadır. Hizmet tasarımıyla, hizmetler kullanıcı 

dostu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmak durumundadırlar. 
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Dijitalleşme, hizmet sunan işletmelerle ve müşteriler arasında temel bir ara 

yüz olarak görülmesi gereken ana faktörlerden biridir (Lee vd., 2013). 

2.HİZMET TASARIMI 

Günümüzde geleneksel yaklaşıma sahip birçok kurum ürünler ve 

dağıtım kanalları merkezinde yapılanmış ve bu doğrultuda faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedirler. Bu bağlamda, kurum kaynaklarının çoğu (zaman, 

bütçe, lojistik) son kullanıcıya dönük çıktılara harcanmakta ve hizmet 

sunumuna ilişkin iç süreçler ihmal edilmektedir. Ayrıca, teknolojinin gelişimi 

hizmet sunumunu çok radikal bir şekilde etkilemesiyle, işletmeler teknolojiyi 

hizmet yapılarının ve sunumlarının temel bir bileşeni olarak dikkate 

almaktadırlar. Hizmet tasarımı bu iç süreçlere odaklanmaktadır ve 

teknolojinin kullanımına önemli bir yer vermektedir (Patricio vd., 2008). 

Hizmet tasarımı sadece bir hizmeti tasarlamak değildir. Hizmet 

tasarımı, bir işletmenin bir şeyi nasıl yaptığını ve kaynaklarını bunlara nasıl 

yönlendirdiğini ele almaktadır.  Hizmet tasarımı; çalışanların hizmet sürecine 

ilişkin faaliyet ve eylemleriyle müşteri veya kullanıcı deneyimini geliştirmek 

için organizasyon kaynaklarını planlama ve organize etme etkinliği olarak da 

tanımlanabilir. Hizmet tasarımı, hizmetin pratik, kolay ve arzulanan şekilde 

kullanılmasını sağlamak için bir hizmetin genel deneyiminin yanı sıra tüm 

tasarım süreci ve stratejisini tasarlanması anlamına da gelmektedir (Shostack, 

1982). 

Hizmet tasarımı, derinlemesine bir araştırma gerektirmekle birlikte 

organizasyon boyutundan, müşterilerin veya hizmet boyutunda müşterilerin 

(hizmet alanların) bakış açılarını algılamak, analiz etmek ve yorumlamak için 

belirli bir yetkinlik, düzey ve kapasite gerektirmektedir (Osborne, vd., 2015). 

İşletmeler, hizmet ağırlıklı bir ekonomide ayakta kalabilmek için hizmet 

tasarımına önem vermek durumundadırlar.  Aşağıdakilerin dikkate alınması 

hizmet tasarımını kolaylaştırır: 

• Müşteri ya da hizmet kullanıcısın rolü 

• Hizmetlerin arka planı olan işletme ara yüzü ile ön planı olan 

müşteri ara yüzü arasındaki denge 

• Teknolojinin etkisi 

• Hizmet tüketiminin yeri (sabit veya çoklu bir tesis, internet, 

mobil vb.) 
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• Çalışanların özellik, yetenek ve becerileri 

• Hizmet sürecinin yapısı (standartlaştırılmış, özelleştirilmiş vb.) 

• Yasa, yönetmelik ve prosedürlerin önemi 

• İletişim yapısı ve kanalları 

• Hizmet kullanıcısı veya müşteri memnuniyetine etki eden 

faktörler 

• Tasarım ve operasyonel verimliliğin hizmet kalitesindeki etkileri 

Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında işletme genelinde hizmet 

tasarımına etki eden pazarlama, yönetim ve insan kaynakları olmak üzere üç 

temel fonksiyonunun aktif bir şekilde birlikte çalışması ve iş birliği halinde 

olması gerekmektedir (Mudie ve Pirrie ,2012: 48). 

3. HİZMET TASARIMI VE HİZMET KALİTESİ 

Hizmet tasarımının amacı, hizmet kalitesini, altyapısını ve bir 

hizmetin somut bileşenlerini planlayarak ve organize ederek kullanıcı, müşteri 

ihtiyaç, istek ve beklentileri doğrultusunda tasarlamaktır (Zomerdijk ve Voss, 

2010). 

Hizmet yönetiminin operasyon tarafı genellikle iş akışı tasarımı ve 

zaman hareketi mühendisliği, PERT / GANTT çizelgesi ve W. Edwards 

Deming'in çalışmasından elde edilen kalite kontrol yöntemleri gibi kontrol 

yöntemlerini kullanmaktadır. Bu prosedürler, yöneticilere bir süreci 

görselleştirme, uygun düzeylerde geliştirme ve değiştirme yollarını 

sunmaktadır. Ancak bu noktada dikkate alınmayan unsur ise, bireylerin 

hizmetlerle ilişki ve etkileşimleridir, ilişki ve etkileşimleri doğrudan mı yoksa 

dolaylı olarak mı gerçekleşiyor olgusu da dikkate alınmalıdır. Bu da hizmetin, 

müşterilere sunulan işlem ve/veya ürünlerle aynı anda yönetilmesi gereken bir 

olgu olduğu üzerinde durulmamaktadır.  

Hizmet tasarımında, ayrıntıları ortaya koyan, soru ve şüphelere yer 

bırakmayan, ölçülebilir olmalarını sağlayan bir hizmet planı olmalıdır. Böyle 

bir plan yöneticilere, sürecin yönetimi ve kontrolü için bir rehber 

niteliğindedir. (Shostack, 1984). 
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4. HİZMET TASARIMI VE HİZMET SUNUMU 

Hizmet sektöründeki işletmeler için hizmet sunumu büyük önem 

taşımaktadır.  Bazı hizmetler tamamen hizmet sunan birey merkezli iken bazı 

hizmetler de teknoloji merkezli. Örneğin, tıbbi, teknik, hukuki vb. özel 

uzmanlık gerektiren hizmetlerin sunumunda hizmet tasarımı farklı iken, 

internet sitesi ve mobil platformlar gibi teknolojik ara yüzlerden sunulan 

hizmetler daha farklı bir hizmet tasarım süreç ve yöntemlerini 

gerektirmektedir. Özel uzmanlık gerektiren hizmetlerde hizmet tasarımına işe 

alma, eğitim ve kurumun çeşitli insan kaynakları uygulamalarını da 

süreçlerine dahil etmelidirler.   

Hizmet döngüsünün başında ve sonunda tüm hizmet kuruluşlarının 

hedefi: birey veya kullanıcılarına fayda sunmak ve değer yaratmaktır. Hizmet 

tasarım döngüsü boyunca pazar araştırması ve analizleri hizmetin amacına 

ulaşmasını sağlamaktadır (Andreassen ve Lindestad, 1998). Pazar araştırması, 

yöneticilerin kaliteyi ölçmelerine ve yeniden tasarım için ihtiyaçları 

belirlemelerine olanak sağlar. Hizmet tasarımı, hizmet sürecini izlemeyi 

kolaylaştırmakla birlikte ölçülmesi ve değerlendirilmesine de yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca, kapasite, performans, verimlilik ve etkinlik sağlamaya da 

yardımcı olmaktadır.  

Hizmet sunumuna ilişkin uygulamalar sürekli gelişim göstermektedir. 

Bir hizmet tasarımcısı, herhangi bir teknik ekipmanın hizmet sürecinde 

kullanmanın yararlarını göz önünde bulundurarak, alternatif uygulama 

yöntemlerini araştırmalı ve ortaya koymalıdır. Bir taslak oluşturmak, maliyet 

avantajı değişimlerinin analizini kolaylaştırmakta ve farklı tasarımların 

potansiyel müşterilere etkisini test etmek için kullanılabilmektedir (Zomerdjik 

ve Voss, 2010). 

Bireyler veya son kullanıcılar hizmet süreçlerinin ayrılmaz 

parçalarıdır. Bununla birlikte, bireylerin varlık ve özellikleri hizmet kalitesinin 

değişimine neden olmaktadır. Tasarım aşamasında, hizmet tasarımcısı 

kullanıcı ile hizmet sunan organizasyon arasındaki her etkileşim ve 

karşılaşmayı planlamalı ve hizmet tasarım sürecinde dikkate almalıdır. Hizmet 

kuruluşları, tüm seviyelerde hizmet personelinin eğitimine yoğun yatırım 

yapmaktadırlar.  
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Hizmetlerin genel yönleri aynı gibi görünse de tasarım özellikleri ile 

birbirlerinden farklılaşmaktadırlar. Hizmetlerin birbirlerinden farklılaştığı 

bireysel özellikler, tüketicilerin aynı hizmeti sunan işletmeler arasında tercih 

yapmalarını sağlamaktadır. Hizmet tasarımı, rekabet farklılıklarının analizine 

izin vermelidir. Hizmet tasarımcısı gerekli değişiklik ve müdahalelere olanak 

veren esnek tasarımlar yapmalıdır. Yeni süreçler veya ürünler eklendikçe veya 

geliştirmeler yapıldığında, hizmet planı sürecinde belirlenebilir, değiştirilebilir 

ve operasyon sürecinde yönetilebilir olmalıdır. Ayrıca, karlılık ve güvenilirlik 

üzerindeki etkileri açısından analiz edilebilir özellik taşımalıdır (Zomerdjik ve 

Voss, 2010). 

Süreç tasarımı kurum yönetiminin sorumluluğundadır. Bir hizmet 

planı, bir işletmenin hizmet varsayımlarını kâğıt üzerinde test etmesine ve 

hataları belirleyip gidermesine yardımcı olmalıdır. Bir hizmet yöneticisi, 

potansiyel kullanıcılar üzerinde test edebilir ve prosedürü tekrar test etmeden 

önce planı değiştirmek için gerekli görüş ve geribildirimi alarak iyileştirilmiş 

bir hizmet tasarım ve planına yönelmelidir. 

Hizmet planı, hizmet sağlayıcısına çeşitli olası problemlerin 

çözümünde de yardımcı olmaktadır yani hizmet planı aslında proaktif bir araç 

niteliğindedir. Hizmet planı kurum genelindeki tüm yönetimsel faaliyetlerde 

önemli avantajlar sağlamaktadır; fiyatlandırma kararlarında temel bir maliyet 

analizi temeli oluşturmakta, dağıtım kanallarının geliştirilmesine, insan 

kaynakları faaliyetlerinin güçlendirilmesine, yönetim ve koordinasyon 

faaliyetlerini kolaylaştırılmasına yardımcı olmaktadır (Shostack, 1984). 

Bir plan, yaratıcılığı, önleyici problem çözmeyi ve kontrollü 

uygulamayı teşvik etmelidir. Başarısızlık ve sorun potansiyelini azaltmalı ve 

yönetimin yeni hizmetler hakkında etkili bir şekilde düşünme yeteneğini 

yükseltmelidir. 

Hizmet planı, hizmet geliştirme süresinin ve verimsizliğinin 

azaltılmasına yardımcı olmakta ve hizmet yönetimi ayrıcalıklarının daha üst 

düzeyde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Hizmetleri bireysel yeteneklere 

bırakmak ve bir bütün olarak parçaları yönetmek, bir kurumu daha 

savunmasız hale getirmekte, pazarın ihtiyaç ve fırsatlarına yavaş tepki veren 

bir hizmet yaratılmasına neden olmaktadır. Günümüzde hizmet ekonomisinin 

güçlenmesiyle, tasarım ve yönetim sürecinin kontrolünü kazanan kurumlar 

varlıklarını başarıyla sürdürmektedirler (Andreassen ve Lindestad, 1998). 
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5.HİZMET TASARIMININ TEMEL UNSURLARI 

Müşteri ihtiyaç, istek, özellik ve farklılıklarının karmaşıklığı 

işletmeler için planlama faaliyetlerinin gerektirmektedir.  Çünkü, hizmetler, 

standardize edilmiş özellikleri ile müşterilerin standardize edilmemiş özellik, 

ihtiyaç ve gereksinimleri arasında bir çözüm sunmaktadırlar. Hizmetlerin 

özünde her zaman bireyler vardır. Bu nedenle kurumlar için, birey merkezli 

hizmetler tasarlamak, kurum ile hedef kitlesi arasında daha canlı ve güçlü 

ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır (Patricio, vd., 2008). 

Günümüz çağında artık müşteriler kendi özellik ve tercihleriyle 

örtüşen özelleştirilmiş hizmet arayışının içindedirler. Geleneksel yaklaşımda, 

kurumlar hizmet süreçlerini tasarladıktan sonra kullanıcı veya müşteri 

özelliklerine göre bu hizmeti şekillendirme ve uyarlama çalışmaları 

gerçekleştirmektedirler. Halbuki, kurumlar hizmet süreçleri tasarım aşaması 

başlangıcında kullanıcı veya müşterilerinin farklı özelliklerini dikkate alarak 

yapılandırmaları gerekmektedir. 

Hizmet tasarımı, müşterilerin ihtiyaçlarını ve işletmenin iş hedeflerini 

hizmet geliştirmenin merkezine alarak yeni hizmet deneyimleri sunmayı 

hedeflemektedir. Hizmet tasarımının başarısı, hizmet sunulan müşterilerinin 

anladıkları ve bu müşteri algılarının işletmeye nasıl aktarılabileceği anlayışı 

ile başlamaktadır (Miettinen ve Valtonen 2014). 

Hizmet tasarımı hedef kitleyi ve pazarı anlamayı, yeni fikirler 

geliştirmeyi, uygulanabilir çözümler oluşturmayı ve bunları hizmet 

süreçlerine aktarmayı gerektirmektedir. Hizmet tasarımının temeli, müşteriyi 

birinci ve işletmeyi ikinci sıraya koymaktır (Andreassen ve Lindestad, 1998). 

Hizmet tasarımı devam eden hizmetlerin yaşam döngüsünde yer alarak hizmet 

sürecinin sürekli gelişimine yardımcı olmaktadır. 

Hizmet süreçlerinin içinde gerçekleşen temel ve alt faaliyetlerin 

tanımlanması hizmet tasarımının önemli bir gerekliliğidir. Bu bağlamda, 

hizmet tasarımı için çeşitli ilkeler ve yöntemler geliştirilmiştir (Patricio, vd., 

2008). Kurumların hizmetleri esnek ve hızlı bir şekilde değişen müşteri koşul 

ve durumlarına göre uyarlamaları gerekmektedir. Stickdorn ve Schneider 

(2010)’a göre hizmet tasarımı, kullanıcı merkezli olarak beş temel ilkeyi 

içermektedir. 
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1. Hizmet süreci müşteri/kullanıcı merkezli gerçekleştirilmelidir. 

Stickdorn ve Scneider (2010, 26), hizmetin müşterinin açısından 

deneyimlenmesi ile amacına ulaştığını ortaya koymuştur. Hizmet tasarımının 

merkezinde müşteri veya kullanıcılar olmasına bağlı olarak hizmet 

kullanıcılarının davranışlarını, motivasyon faktörlerini, ihtiyaçlarını ve 

değerlerini anlaşılması önem taşımaktadır. Hizmet süreçlerinin başarılı bir 

şekilde gerçekleşmesi için kullanıcı veya müşteriler hizmet sürecinin temel 

parçası olmalı ve sürecin merkezinde yer almalıdır. Hizmet tasarımı müşteri 

merkezli olarak tasarlanırken yaş, cinsiyet, sosyal statü, eğitim ve mesleki 

geçmiş, motivasyon faktörleri, beklentileri ve talepleri ile farklı segmentlerde 

değişiklik gösterebilecek diğer önemli hususları dikkate alınmalıdır. Kullanıcı 

merkezli hizmet tasarımı, kullanıcıların alışkanlıklarını, ürün ve hizmetlerle 

ilişkilerini ve beklentilerinin derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir. 

Hizmet tasarımı organizasyon ile müşterinin birlikte olduğu bir süreçtir.  

2. Hizmet süreci müşteri ve kurum birlikteliğiyle 

gerçekleştirilmelidir. Hizmet süreci kullanıcı veya müşteri ile kurum ve 

çalışanlarının etkileşime girmesiyle gerçekleşmektedir. Bu ilkeye göre hizmet, 

kullanıcı ile kurumun birlikte yarattığı bir olgudur. Kurumun birden fazla 

kullanıcı veya müşteri grubu olabilir ve her grubun farklı özellik ve ihtiyaçları 

söz konusu olabilir, hizmet tasarım aşamasında bu grupsal farklılıkların 

dikkate alınması gerekmektedir. Hizmet sunan kurumlar ve kullanıcılar 

arasındaki ara yüzde birlikte oluşturulan hizmet yapısı, müşteri veya 

kullanıcılardan daha geniş bir insan kitlesini anlama ihtiyacını 

gerektirmektedir (Wetter-Edman 2014). Hizmet kullanıcısının hizmet sürecine 

dahil olması, bir kullanıcı açısından bir memnuniyet oluştururken 

organizasyon açısından da buna bağlı karlılık anlamına gelmektedir. Ayrıca, 

müşteri veya kullanıcı sadakatinin artması ve kullanıcı katılımının uzun vadeli 

olmasına bağlı avantajlar da sağlamaktadır. Kurum ve kullanıcının hizmet 

olgusundaki birlikteliği; hizmet süreci içindeki tüm faaliyetler kurum ve 

kullanıcılarıyla birlikte gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Bu nedenle 

hizmet tasarımı, hizmet kullanıcılarını hizmet süreçlerinin etkin parçaları 

olarak bu süreçlere dahil edilmesini gerektirmektedir (Stickdorn & Schneider, 

2010). 

3. Hizmet süreci belirli bir sırayı izleyen faaliyetler sürecini 

içermelidir. Her hizmet, belirli bir süre içinde gerçekleşen birbiriyle ilişkili 
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eylemler dizisidir. Hizmet sürecinde, hizmet kullanıcısının yolculuğu ihtiyaç 

duyduğu süreçle başlamaktadır. Hizmetler, bir kullanıcının hizmet süreci 

yolculuğundaki sıralı faaliyetler veya kilit aşamalar hizmet tasarım planında 

gösterilmeli ve bir plan dahilinde görselleştirilmelidir. Stickdorn ve Schneider 

(2010), hizmeti bir film senaryosu olarak düşünmeyi önermektedir; bu 

senaryoya göre bir hizmet tasarlanırken hizmet zaman çizelgesini göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Herhangi bir hizmet pazara sürülmeden önce, 

farklı türden kullanıcı grupları üzerinde test edilmesi gerekmektedir. 

Stickdorn ve Schneider (2011) 'e göre, her hizmet süreci hizmet öncesi dönem 

yani kullanıcının hizmetle temasa geçmesi öncesi, temel hizmet süreci yani 

kullanıcıların hizmetleri deneyimlediğinde ve hizmet sonrası süreç olmak 

üzere tüm süreç temelde bu üç bölümden oluşmaktadır. Bu üç temel süreç 

bölümleri hizmet tasarımı aşamasında dikkate alınması gerekmektedir. 

4. Hizmet süreci içindeki faaliyetlerin ispatı ve karşılığı olmalıdır. 

Bir hizmetin ispatı (vaadi) ve karşılığı kullanıcıların hizmet deneyimleridir. 

Kullanıcıların hizmete ilişkin deneyimlerinin karşılığı ise; faturalar, postalar, 

e-postalar, hediyelik eşya veya diğer ürünlerdir. Fiziksel kanıtlar olumlu 

hizmet anlarının hafızasını oluşturur, hatırlatır ve böylece duygusal 

ilişkilendirme yoluyla müşterilerin aldıkları hizmet hakkındaki algılarını 

geliştirmeye devam eder. (Stickdorn ve Schneider 2010: 35-36). 

5. Hizmet süreci bütünseldir. Günümüzde müşteri ya da kullanıcılar 

bütünsel deneyimler arayışındadırlar ve bunun karşılığı olarak daha fazla 

ödemeye isteklidirler (Mudie ve Pirrie 2012: 52).  Kullanıcıya değer ve fayda 

sunan hizmetler için, hizmetlerin bütünsel ve kullanıcı odaklı bir bakış 

açısıyla tasarlanması gerekmektedir. Kurumlar, kullanıcıların istek ve 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yeniliklerle değer yaratabilmelidirler. 

Aslında, bir hizmetin her yönünü düşünmek zordur, ancak bütünsel bir yolla 

bir yaklaşım benimsenmelidir. Hizmet sunumuna bağlı olarak, hizmet 

ortamına odaklanılmalıdır (Stickdorn ve Schneider 2010). 

5. Hizmet Tasarımının Bileşenleri 

Hizmet tasarımında öncelikli olarak müşteri ya da kullanıcı merkezli 

olarak “deneyim” tasarlanmalıdır. Müşteri veya hizmet kullanıcısı 

deneyiminin tasarımında hizmete ilişkin bilişenlerin tasarlanması 

gerekmektedir: görseller, bilgi iletişim yapısı ve süreci vb. başka gerekli 
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unsurlar olmalıdır. Tüm hizmet sürecine ilişkin her bir bileşen doğru 

tasarlanmalı, aynı zamanda bütünsel bir kullanıcı deneyimleri bütünsel hizmet 

mimarisinde ve müşteri odağında birleştirilmesi gerekmektedir. Hizmet 

tasarımı bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki bileşenleri içermekte, her biri 

doğru tasarlanması ve hepsi de bütünsel yapının amacı doğrultusunda bir 

araya getirilmesi gerekmektedir (Patricio vd., 2008). Hizmet tasarımının üç 

ana bileşeni şunlardır:  

1- Hizmet kullanıcıları: Bu bileşen, hizmeti oluşturan veya kullanan 

herkesi ve ayrıca hizmetten dolaylı olarak etkilenebilecek bireyleri 

içermektedir. Örneğin: çalışanlar, müşteriler, iş paydaşları vb. 

2- Hizmet çevresi: Bu bileşen, hizmeti başarılı bir şekilde 

gerçekleştirmek için gereken fiziksel veya dijital çevreleri içermektedir. 

Örneğin: hizmetin sunulduğu fiziksel ve dijital ortam ve çevreler, internet 

sayfaları, bloglar, sosyal medya, nesneler ve dijital form ve dokümanlar, 

fiziksel ürünler vb. şeklindedir. 

3- İş ve Hizmet Süreçleri: Tüm hizmet sürecinde yer alan çalışan 

ve/veya kullanıcı tarafından gerçekleştirilen iş akışları, prosedürler veya 

uygulamalardır. Örneğin: ödeme ve tahsilat işlemleri, kullanıcı destek 

hizmetleri ile ilgili bir sorunu çözme, personel işe alma, oryantasyon ve 

eğitme süreçleri, bilgi paylaşımı ve yönetimi vb. faaliyetlerdir. 

 

6. Hizmet Tasarımında Ön (müşteri yüzü) ve Arka (işletme yüzü) 

Plan  

Hizmet sunumunda ön planda müşteri ara yüzü vardır, arka planda ise 

müşteriye hizmet sunumun yapılmasını sağlayan destekleyici faaliyet ve 

süreçler yer aldığı işletme ara yüzü vardır. Hizmet tasarımında ön ve arka 

planın ayrı ayrı düşünülmesi ve planlanması gerekmektedir. Ön planda 

hizmetin görünen yüzü yer alırken, arka planda hizmetin görülemeyen ama 

hizmetin gerçekleşmesine dair her şey yer almaktadır. 

İşletmeler ön ve arka yüz özelliklerine uygun hizmet karması 

planlamalıdır. Kurum bu iki yüzdeki hizmet karmasında teknoloji, personel, 

alt-yapı, fiziksel vb. unsurları hizmet kullanıcıları veya müşterilerinin hizmete 

katılım şeklini dikkate alarak maksimum değer ve verimliliği dikkate alarak 

geliştirmelidir (Patricio vd., 2008). 
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1. Hizmet sürecinin arka planı: Hizmet sunumun arka planında 

hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayan kurum politika 

ve uygulamaları, teknoloji, alt yapı ve sistemler yer almaktadır. Müşteri ya da 

hizmet kullanıcıları kurumun hizmet sunumunun ön yüzüyle doğrudan ya da 

dolaylı etkileşim içindedir. Bu nedenle müşteri ya da hizmet kullanıcısı tüm 

hizmet yolculuğunda hizmet sunum faaliyetlerinin hem beşerî hem de fiziksel 

diğer unsurlarının şekillendirilmesine ve gerçekleştirilmesine etki etmektedir. 

Müşteri ya da hizmet kullanıcı kendi merkezinde tüm hizmet sürecinin 

bütünsel faaliyetlerinde sinerjik bir rol oynarken aynı zamanda kendi 

ihtiyaçları doğrultusunda tatmin edici deneyimler yaşamaktadır. Hizmet 

sahnesinin seyircisi niteliğinde olan müşteri ya da kullanıcılar tarafından bu 

hizmet süreci arka planı ya da perde arkası hiç görülmese de bu arka plan 

müşteri ya da kullanıcıların deneyimini şekillendirmede kritik bir rol 

oynamaktadır (Brashear vd., 2012). 

2.Hizmet tasarımının ön bileşenleri: Hizmetlerin müşterilere 

sunulmasında ön planda yer alan bileşenler, hizmet kanalları, ürünler, müşteri-

işletme temas noktaları, çeşitli hizmet ara yüzlerinden oluşan müşteri ara 

yüzünü oluşturmaktadırlar. Hizmet kullanıcılarının memnuniyetinde hizmetin 

ön yani müşteri ara yüz bileşenleri çok belirleyici rol oynar. Hizmet sürecinin 

arka planı yani işletme ara yüzü ne kadar iyi ve güçlü olursa hizmet ön yüzü 

yani müşteri ara yüzü o kadar başarılı olmaktadır. Her ne kadar hizmet 

tasarımında hizmetlerin müşteri ve işletme ara yüzleri olarak iki ayrı bölümde 

incelense de, bir bütün olarak hizmetleri ele alıp iki ayrı ara yüzde hizmet 

tasarımı gerçekleştirilmektedir.   

7.HİZMET TASARIMININ İLKELERİ 

Hizmet tasarımının temel ilkeleri, hizmet sürecinin tüm hizmetlerin 

genel gereksinimlerine dayanmaktadır. Bunlar süreç tasarımı, örgüt tasarımı, 

bilgi tasarımı ve teknoloji tasarımı olarak sıralanabilir. 

Hizmet tasarımının genel prensipleri şunlardır (Brashear vd. 2012): 

• Hizmet tasarımında hizmetin amacı, kullanıcı talebi ve kurumun 

yeterlilik, kapasite ve uzmanlığı dikkate alınmalıdır. 

• Hizmet tasarımında kurumun ihtiyaçlarını öncelemek yerine 

kullanıcı ihtiyaçları ön plana alınarak tasarlanmalı, ancak 

kurumsal ihtiyaçlar göz ardı edilmemelidir. Öncelik kullanıcı 
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ihtiyaçlarını karşılayarak yaratılan değer doğrultusunda kurumsal 

ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır. 

• Hizmetler, genel hizmet performansının düşmesine neden 

olabilecek, bileşen bazında değil, bütünleşik ve verimli bir sistem 

sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

• Hizmetler, kullanıcılar ve müşteriler için değer yaratmaya dayalı 

ve mümkün olduğunca verimli olacak şekilde tasarlanmalıdır. 

• Hizmetler, kullanıcıların tüm süreçteki rutin dışında gerçekleşen 

özel işlemlerin de (genel süreçlerde değişkenliğe neden 

olanların) ortak etkinlikler olarak değerlendirileceğini (ve bunları 

olacağını düşünerek tasarlanmış süreçleri) kabul ederek 

tasarlanmalıdır. 

• Hizmetler her zaman hizmet kullanıcılarının girdileriyle 

tasarlanmalıdır. 

• Hizmetler tam olarak geliştirilmeden önce test edilerek hayata 

geçirilmelidir. 

• Hizmetler, açık bir iş vakası ve modeliyle birlikte tasarlanmalıdır 

• Hizmetler temel standartlara uygun olarak geliştirilmeli ve 

sunulmalıdır. Daha sonra, kullanıcı/müşteri geri bildirimlerine 

göre iyileştirilerek gerçekleştirilmelidir. 

• Hizmetler, tüm ilgili paydaşlarla (hem dış hem de iç) iş birliği 

içinde tasarlanmalı ve sunulmalıdır. 

8.HİZMET TASARIM SÜRECİ 

Hizmet tasarım süreci sürekli geliştirilen ve iyileştirilen bir hizmet 

mimarisidir. Hizmet tasarımında hizmet süreçlerinin temelinde; problemi 

anlama, yeni fikirler geliştirme, prototip tasarlama ve uygulama gibi 

faaliyetler bulunmaktadır. Shostack'ın (1982) belirttiği gibi, hizmet 

sürecindeki aşamalar genellikle zamansal ve işlemsel bir sırayla 

sunulmaktadır. Hizmet tasarımcısı, müşteri, bütçe ve kaynakları mutlaka 

dikkate almalıdır (Stickdorn ve Schneider 2010).  

Hizmet tasarımının önceliği hizmeti bir ürün olarak düşünmek ve 

kullanıcı deneyimine odaklanmaktır. Burada önemli olan, kullanıcıya en iyi 

şekilde değer sağlamaya odaklanan somut bir hizmet süreci geliştirmektir. 

Sürecin geliştirilmesinde iç ve dış paydaşların katılımı önemlidir. Bu 
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katılımda dış paydaş niteliğinde olan kullanıcılar temel odak noktası iken iç 

paydaş niteliğindeki kurum çalışanları ise bu odak doğrultusunda hareket 

etmektedirler. Kullanıcılarla görüşerek onlardan elde edilen bilgiler daha 

sağlıklı hizmet tasarımı gerçekleştirilebilmektedir. Böylece kullanıcının 

bilinenin ötesinde bilinmeyen gizli kalmış ihtiyaçları da ortaya çıkarılarak 

onlara daha fazla değer yaratma olanağı elde eden kurum aynı zamanda 

rekabet avantajı da etmektedir (Zomerdijk ve Voss, 2010). 

Hizmet deneyimi, kurumsal iletişimle kullanıcıda hizmet öncesinde 

başlayıp hizmet süresince ve sonrasında da devam etmektedir. Kurumlar 

hizmet yönetim ve pazarlamasında temelde kullanıcı veya müşteri deneyimi 

sundukları olgusuyla hareket ettiklerini göz önünde bulundurmalıdırlar. 

Hizmet kalitesini önceleyen bir kurum olarak kullanıcı deneyimini her zaman 

ön planda tutmanın onların memnuniyet ve bağlılıklarını sağlamının temel 

gerekliliğidir (Şahin ve Şen, 2017). Bu bağlamda hem kullanıcı deneyimleri 

incelenmeli hem de hizmet kalitesi incelenmelidir. Hizmet kalitesi bu 

bağlamda açıkça ölçülebilir olmalıdır.  

Hizmet tasarımına başlarken kurumun farklı seviye ve alanlarından 

oluşan bir proje ekibi oluşturulmalıdır. Kurumlar dışsal ve içsel değişimlerden 

dolayı hizmet tasarımına yöneltmektedirler. Bu yönelimin altında, kurumun 

farklılaşma, verimliliği artırma veya kullanıcılara sundukları faydaları artırma 

ihtiyaçları yatmaktadır.  

8.1. Hizmet Tasarım Sürecinin İlkeleri  

Hizmet tasarım süreci işletme içi iş süreçlerini ve örgütsel tasarımı 

içermektedir. Hizmet tasarımı kesinlikle örgütsel tasarımdan ve içsel iş 

süreçlerinden bağımsız düşünülemez.  

8.1.1.Hizmet Tasarımı İçin Süreç Tasarımı İlkeleri 

Hizmet tasarımı hem iç hem de dış süreçlerin tasarımından oluşmakta 

ve belirli ilkelerin uygulanmasını gerektirmektedir (Osborne vd., 2015): 

• Kullanıcıya değer yaratmayan herhangi bir faaliyet ortadan 

kaldırılmalı veya en aza indirilmelidir. 

• Hizmet sürecindeki faaliyetler her zaman iş süreçleri, bölge, ürün 

vb. iç yapıların etrafında değil, süreçlerin etrafında 

yapılandırılmalıdır 

• İşler kesinlikle gerekli olmadıkça parçalanmamalıdır. Bu, tek bir 
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bireyin hesap verebilirliğini ve sorumluluğunu mümkün kılar ve 

gecikmeleri, yeniden düzenleme vb. işlemleri azaltır. 

• İşlemler mümkün olduğunca basit olmalıdır. Süreç adımlarını 

azaltmaya, hizmet sunumuna, kural ve kontrollere 

odaklanılmalıdır. Mümkün olan her durumda, sürecin yönetici ve 

sorumlusu iş sürecinin sunumu üzerinde kontrol sahibi olmalıdır. 

• İşlemler müşteri ihtiyaçlarını yansıtmalıdır ve müşterilerin farklı 

ihtiyaçları varsa bir işlemin birçok sürümü kabul edilebilir. 

• Süreç değişimi minimumda tutulmalıdır. 

• Süreç bağımlılıkları minimumda tutulmalıdır (Yani, paralel 

süreçler olmalıdır). 

• Süreçler aşırı derecede ayrışmak yerine içselleştirilmelidir.  

• Süreç kopmaları ve gecikmeler minimumda tutulmalıdır. 

• Mutabakat, kontroller ve sürecin denetlenmesi asgari düzeyde 

tutulmalıdır. 

8.1.2.Hizmet Tasarımında Örgütsel Tasarım İlkeleri 

İşletme çalışanları hizmet sunumunun anahtarıdır ve kurumlar için 

bazı temel ilkeler, potansiyellerini tam olarak anlamalarına yardımcı olabilir 

(Mudie ve Pirrie 2012: 30): 

• Çalışma grupları, gerekli süreçler ve gerekli yetkinliklerle 

eşleşecek şekilde örgütlenmelidir. 

• Bireysel çalışanlara doğru kararlar vermeleri için yeterli düzeyde 

özerklik verilmelidir. 

• İşler en verimli şekilde yapılacak şekilde tasarlanmalıdır. 

8.2.Hizmet Tasarım Sürecinin Faydaları 

Birçok işletmenin kaynakları (zaman, bütçe, lojistik) müşteriye 

yönelik çıktılara harcanırken iç süreçler (kurum çalışanlarının deneyimi dahil) 

göz ardı edilmektedir. Hizmet tasarımı, bu tür örgütsel boşlukları şu şekilde 

birleştirmektedir: 

1.Yüzeye çıkan çatışmalara çözüm oluşturmaktadır. İşletmelerde 

iş modelleri ve hizmet tasarımı modelleri genellikle birbiriyle çatışma 

içindedir; çünkü iş modelleri her zaman işletmenin sunduğu hizmetle aynı 

hizada olmamaktadır. Hizmet tasarımı, tüm ürünün kullanım ömrü boyunca 
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(ve bazı durumlarda, ötesinde) yeterli bir hizmet sunmak için yerinde olması 

gereken sistemler hakkında fikir vermekte ve sağlamaktadır.  

2.Yanlış anlaşılmaları engellerken, iletişimi güçlendirir. 

Prosedürler ve politikalar üzerine odaklanmış süreçler bazen zayıf ilişkiler ve 

yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Hizmet tasarımı, işletmelerin işbirlikçi 

ve departman-işlevler arası çözümler tasarlamalarını sağlamaktadır. 

3. İç süreçlerin netleştirilmesini ve böylece verimsizliği 

önlemektedir. Tüm iç hizmet süreçleri döngüsünün genel bir plan ve taslağını 

oluşturmak, ister büyük ve temel fayda yaratan bir hizmet olsun, isterse de 

küçük faydalardan oluşan birden fazla sayıdaki alt hizmetler olsun, işletmelere 

hizmet ekosistemi hakkında temel bir görünüm sağlamaktadır. Hizmet 

tasarımı, çalışanların başarısız, verimsiz olmasına ve kaynakların boşa 

harcanmasına neden olan, tekrarlanan ve verimsizlik kaynağı oluşturan 

faaliyetlerin nerede gerçekleştiğini belirlemede yardımcı olmaktadır. Böylece 

verimsizliğe neden olan alan ve kaynaklarının ortadan kaldırılması için 

çözümler sağlamakta, çalışanların verimliliğini arttırmakta ve maliyetleri 

düşürmektedir. 

4.Hizmet süreçlerinin ilişkilendirilmesine ve bilgi akışına 

yardımcı olmaktadır. Hizmet tasarımı, roller, hizmetlerin arka planında 

yaralan çalışanlar, süreçler ve iş akışları gibi iç hizmet hizmetlerinin başlangıç 

ve bitiş sıralarına göre hizalanmasına yardımcı olmaktadır. Hizmet 

tasarımında, bir hizmet temsilcisine verilen bilgilerin aynı müşteri ile 

etkileşimde bulunan diğer tüm temsilciler için erişilebilir olması 

gerekmektedir. Hizmet tasarımında doğru bilgi akışı büyük önem taşımaktadır 

(Shostock, 1984). 

8.3.Hizmet Tasarımı Sürecinde Hizmet Planı 

İşletmeler hizmet kalitelerini oluşturma, geliştirme ve yönetmeye 

ilişkin doğru bir hizmet planı yapmak durumundadırlar. Bir hizmet planı, bir 

işletmenin hizmet geliştirme veya yönetme konusundaki tüm sorunları 

keşfetmesini sağlamaktadır. Hizmet tasarımında hizmet planı aşağıdaki 

faydaları sağlar (Mudie ve Pirrie, 2012: 75). 
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1. Hizmet süreci içindeki işlemleri belirlemeyi kolaylaştırır. Bir 

hizmet planı oluşturmanın ilk adımı hizmeti oluşturan süreçlerin genel ve 

detaylı bir iş akış süreçlerini ve yol haritalarını çıkarmaktır. İşletmelerin 

faaliyeti kapsamındaki hizmetleri basit ve anlaşılır bir şekilde iş akışlarını ve 

yol haritalarını çıkarmak hizmet sürecini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. 

Karmaşık hizmetler için, hizmet sürecine dahil olan eylem ve işlemlerin 

tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlamalar başlangıçta zaman alıcı ve zor 

olmakla birlikte büyük, karmaşık bir yol haritasına ve şemaya temel 

oluşturmaktadır. Özellikle bürokratik işlemlerin ağır bastığı özel ve kamu 

işletmelerinde hizmetlerin bu karmaşıklık yönüyle hizmet sürecine ilişkin yol 

harita ve şemalarının çıkarılması daha zor olmaktadır. Örneğin; işletme 

yönetimlerin sunduğu hizmetler, müşteri hizmeti, perakende hizmet vb. birçok 

karar noktasını, alternatif eylem yöntemlerini ve değişken metodolojileri 

içermektedir.  

En basit süreçleri içeren hizmetler için dahi, her işlem, adım ve 

aşamanın veya özel durumların tanımlanması faydalı olmaktadır. Hizmetlere 

ilişkin tanımlamalar, tüm süreçlerin makineleştirilmesi veya yazılıma 

dönüştürülmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Ancak bir adımın veya 

eylemin bileşenlerini belirlemek, gereken girdileri ve kapsanan adımları 

ortaya çıkarmaya ve analiz, kontrol ve iyileştirmeye yardımcı olmaktadır 

(Shostock, 1984).  

Kurumların genel ve sarf malzemeleri satın alma işlemleri gibi, 

tüketicinin göremediği yani işletmenin ön yüzünde olmayan ama arka planda 

yer alan, hizmet süreçlerinin arka planında hizmetlerin gerçekleştirilmesine 

hizmet eden destek birimlerindeki faaliyetlere de dikkat edilmesi önem 

taşımaktadır. Hizmetler soyut olsalar da bu işlemler önemlidir, çünkü bunların 

değiştirilmesi bireylerin hizmeti algılama biçimini değiştirmektedir. Örneğin, 

bir banka bir dijital kanallardaki işlemlerini yazılım ve bilişim alt yapıları ile 

müşterileri için farklı ve yeni işlemler üretecek şekilde yeniden tasarlarsa, 

banka imajını veya diğer tüketicilerin değer algılarını etkilemektedir. Bu alt 

işlemler hizmetin başarısı ve kalitesinin ayrılmaz bir parçası niteliği 

taşımaktadır. 
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2.Hizmet sürecinde hata ve arızaya neden olan süreç noktaların 

belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlar. Hizmet yapısı içindeki 

ilgili süreçleri oluşturduktan sonra, tasarımcı sistemin nereye gidebileceğini 

görebilmektedir. Hizmet süreci içindeki herhangi bir çalışan, herhangi bir 

nedenle yanlış bir işlem gerçekleştirme olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle, 

hizmet süreci tasarımcısı bu olası hatayı düzeltmek için bir alt süreç veya 

süreçler serisi oluşturmak durumundadır. Hizmet sürecindeki hata ve sorun 

noktalarının belirlenmesi ve hataya yönelik çözüm odaklı işlemlerin tasarımı 

çok önem taşımaktadır. Hizmet başarısızlıklarının sonuçları, tasarım 

aşamasında hata ve sorun noktaları incelenir ve analiz edilerek büyük ölçüde 

azaltılabilmektedir. Tasarımcılar ve yöneticiler hizmet sürecindeki potansiyel 

sorunları önceden düşünerek planladıkları durumlarda hizmet kalitesi her 

zaman daha yüksek olmaktadır. Böylece hizmet tasarımı kuruma olası hatalara 

karşı daha proaktif olma avantajı sağlamaktadır. 

3. Zaman yönetimini sağlar. Genellikle tüm hizmetler için, en büyük 

maliyet belirleyicisi zaman olgusudur. Bu nedenle hizmet yönetici ve 

tasarımcıları, hizmet süreçlerine ilişkin standart uygulama süreleri oluşturmak 

durumundadırlar. Hizmet sürecine ilişkin bir plan ve bir model olduğundan, 

tasarımın çalışma koşullarında standart uygulama süresinden sapmasına da 

izin vermesi gerekmektedir. Zaman çerçevesinde gerekli zaman dilimi 

miktarı, hizmet sunum sürecinin karmaşıklığına bağlı olarak değişmektedir.  

Hizmet tanımlanırken zaman tanımlamaları da oluşturulur, hizmet iç 

süreçleri ve açıklarını belirlenir. Hizmet tanımındaki eksiklik ve açıklar 

doğrultusunda süreçler içindeki hata olasılıklarına ilişkin gerekli önlemler 

alınabilir. Daha sonra tasarımcı süre bazlı yürütme ve yönetme ilkelerini 

tanımlar (Mudie ve Pirrie, 2012: 90). 

4. Verimlilik / Karlılık analizi sağlar. Hizmetlerin tanımlanan 

süreden daha uzun bir sürede sunulması, hizmet kullanıcılarının sırada 

beklemeleri gibi hatalı durumlar oluşabilir. Kaynağı ne olursa olsun, gecikme, 

işletme karlılığı ve verimliliğini önemli ölçüde ve olumsuz yönde 

etkilemektedir.  Bir hizmet tasarımcısı, kârlı olmayan işleri engelleyen ve 

verimliliği yükselten bir hizmet süreci yürütme standardı oluşturması 

gerekmektedir. Böyle bir standart, sadece performansın ölçülmesine, 
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tekdüzelik ve kalitenin kontrol edilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı 

zamanda hizmetin daha ileri düzeylere ve uzak alanlara taşınması için bir 

model işlevi gerçekleştirmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı, literatürdeki çeşitli hizmet kalitesi 

modellerini incelemek ve değerlendirmektir. Bu çalışmada toplamda yirmi 

farklı hizmet kalitesi modeli incelenmiştir. Hizmet kalitesi olgusu ilk 

incelenmeye başladığı 1984 yılından günümüze kadar değişen ihtiyaçlar ve 

gelişen teknoloji doğrultusunda bir değişim göstermiştir. Bu değişim hizmet 

türü ve yapısı, durum, koşullar ve zamana bağlı olarak şekillenmiştir. Ayrıca 

bunlara bağlı olarak müşteri beklenti, istek ve ihtiyaçları da değişmiştir. 

Tüketicilerin işletmelerin sunduğu hizmetlere yönelik beklentileri de çok 

artmıştır. Rekabetin artması tüketicilerin beklenti, istek ve ihtiyaçlarını da 

arttırmış ve çeşitlendirmiştir. Bu çalışma, literatürdeki tüm hizmet kalitesinin 

modellerinin toplu şekilde incelenmesiyle gelecekteki araştırmalara katkı 

sağlamaktadır. 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzün gelişen ve modernleşen dünyasında hizmet sektörleri 

hem işletme düzeyinde hem de genel ekonomik düzeyde önemli rol 

oynamaktadırlar. Hizmet sektörünün dünya ekonomisindeki payı artarken, 

tarım ve sanayinin göreceli payı düşmektedir.  Küreselleşme, toplumsal 

refahın yükselmesi ve teknolojik ilerlemenin etkileriyle bireylerin ürün ve 

hizmetlere yönelik yaklaşımları değişmekte ve hizmetler ürünlere kıyasla 

daha fazla tüketmektedirler (Bellos ve Ferguson, 2017).  

Rekabet koşullarında, ürün ve hizmet pazarları, ürün ve hizmet 

çeşitliliği ile sıkışmış durumda iken, işletmeler hedef kitlelerine daha fazla 

değer yaratmanın arayışı içindedirler. Bu nedenle, işletmeler başarılı 

olabilmek için, ürün merkezli yaklaşımdan hizmet merkezli yapıya 

yönelmektedirler (Chen, vd. 2004). Bu yaklaşımda hizmet sektörünün 

önemini bir kat daha arttırmaktadır. 

Bu çalışmada hizmet kalitesi kavramı incelenmektedir. Ayrıca bu 

alanda bugüne kadar ileri sürülen hizmet kalitesi kavramına ilişkin ölçüm 

modelleri ortaya koyulmaktadır. 
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2. HİZMET KALİTESİ KAVRAMI 

Hizmet kalitesi kavramı yaklaşık son kırk yılda hem akademik 

dünyanın hem de uygulama dünyasının ilgi odağı olmuştur. Bu ilgi odağı 

olmasının altında hizmet kalitesi olgusunun işletme performansı, düşük 

maliyet, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve karlılık üzerinde güçlü 

etkileri olmasından kaynaklanmaktadır (Grönroos, 1984; Philip ve Hazzlet, 

1997; Brogowicz vd., 1990; Parasuraman vd., 1985; Haywood ve Farmer, 

1988; Parasuraman, vd., 1988; Cronin ve Taylor, 1992; Frost ve Kumar, 2000; 

Mattson, 1992; Gummesson, 1992; Dabholkan, vd., 1996; Spreng ve Mackoy, 

1996 Sweney, vd., 1997; Oh, 1999; Dabholkan, vd., 2000; Brady ve Cronin, 

2001; Wee ve Enney, 2005; Berkley ve Gupta, 1994; Parasuraman, vd., 2005; 

Collier ve Bienstock, 2006; Ding, vd., 2011, Zehir, vd., 2012; Blut, 2016). 

Günümüzde küreselleşme, yalnızca gelişmekte olan ekonomileri değil 

aynı zamanda gelişmiş ülkeleri de etkilemektedir. Bu bağlamda işletme 

faaliyetlerinin odak noktaları da değişmekte ve dönüşmektedir. Artan müşteri 

memnuniyeti ile karı maksimize etmek için işletmeler kar maksimizasyonu 

yönünde çalışmalarını gerçekleştirmeye yönlendirmekle birlikte rekabet 

baskısı işletmeleri hizmet süreçlerine de yönelmeye zorlamaktadır. Son yirmi 

yıl boyunca işletmelerin faaliyetlerindeki iş içerik ve yapıları da önemli 

ölçüde değişim geçirmektedir. Hizmet sektöründe meydana gelen önemli 

değişikliklerden bazıları şunlardır: 

• Yatay iş süreçleri dikey işlevsel yaklaşımın yerini alması. 

• Birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli tüm kanallarda ve müşterilerle 

daha fazla bilgi paylaşımının gerçekleşmesi. 

• Örgütsel ve süreç esnekliğine daha fazla vurgu olması. 

• İşletme genelinde süreçleri koordine etme zorunluluğunun 

olması. 

• İş görenlere yönelik kurum içinde güçlendirme uygulamaları ve 

belirli kriterlere uygun eş zamanlı karar destek sistemlerine olan 

ihtiyacın artması  

• Yeni geliştirilen hizmet ve ürünleri etkin ve verimli 

tanıtılmasında rekabetçi baskılarının olması. 

• Müşteri odaklı bütünleşik iş ve hizmet süreçleri geliştirme 

• Müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt verme 
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• Çeşitli ticari paydaş ve ortaklar, tedarikçiler vb. arasında dünya 

genelinde ilişkiler geliştirme 

• Dijital platformlarda kolayca erişilebilen bilgilerin bulunması. 

• Esnek ve verimli hizmet / ürün özelleştirmesi. 

Kalite işletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve 

yaşamlarını devam ettirebilmelerinin önemli bir gereği niteliği taşımaktadır. 

Özellikle hizmet sektöründe, yüksek hizmet kalitesine sahip olmak hizmet 

organizasyonları için önemli yaşamsal bir koşul niteliği taşımaktadır. Bu 

nedenle hizmet organizasyonları iyi ve kaliteli hizmet vermek ve hizmet 

kalitesini sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek doğrultusunda sürekli bir 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda 

hizmet kalitesini yükselten ve geliştiren hizmet tasarımına ağırlık 

vermektedirler. Ayrıca hizmet kalitesini geliştirme doğrultusunda çalışanlarını 

eğitme, örgüt kültürünü geliştirme ve çeşitli insan kaynakları yönetim 

uygulamaları ile çalışanlarının verimlilik ve performanslarını yükseltmeye 

yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.  

Kalite çok boyutlu bir kavramdır. Kalite olgusunun temel yapısal 

özellik ve kriterlerini belirlemeden hizmet kalitesini sağlamak mümkün 

olmamaktadır.  Kavramsal hizmet kalitesi modelleri aşağıdaki faydaları 

içermektedir; 

1.Organizasyonun kalite ve hizmet sunumlarını etkileyen faktörlere 

genel bir bakış ve yaklaşım sağlamaktadır.  

2.Kaliteye yönelik organizasyonun yaklaşımını kolaylaştırmaktadır.  

3. Kalite eksikliklerinin nasıl geliştiğini açıklamaya yardımcı 

olmaktadır.  

4.Kalite iyileştirme programlarının başlatılması için genel bir yapı 

sunmaktadır.  

3. HİZMET KALİTESİ KAVRAMI VE MÜŞTERİ 

BEKLENTİLERİ 

Bir hizmet işletmesinde "kalite", verilen hizmetin müşterinin istek, 

ihtiyaç ve beklentilerini ne ölçüde karşıladığının bir göstergesidir. Hizmetlerin 

niteliği, hizmet sunumu aşamasında müşterinin hizmet sunum sürecinde 

varolmasıyla şekillenmektedir. Bu, kalite algısının yalnızca "hizmet 

sonucundan" değil "hizmet sürecinden" etkilendiği anlamına gelmektedir 
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(Mellouk ve Cuadra, 2014).  

Beklentiler “algısal kümeler” olarak adlandırılan olguları 

yaratmaktadır. Bireylerin ihtiyaç, istek ve güdüleri algısal kümeler 

yaratmaktadır. Beklentiler “algısal kümeler” olarak adlandırılan olguları 

yaratmaktadır. Bireylerin ihtiyaç, istek ve güdüleri algısal kümeler 

yaratmaktadır. Algısal kümeler beklenti durumuyla başlar ve bu beklentiler 

deneyimle doğrulanırken, algıları şekillendiren ve kodlayan daha fazla ayrıntı 

eklenmektedir. Bireyler satın alma faaliyetlerinde tüm bu ayrıntıları fiyat ve 

kalite olgularını karşılaştırmakta ve tercih yapmaktadırlar (Grönroos, 1988). 

"Algılanan kalite" bir süreklilik olgusu taşımaktadır. “Kabul edilemez 

kalite” bu sürekliliğin bir ucunda, “ideal kalite” ise diğer ucunda yer 

almaktadır. Aradaki noktalar, farklı kalite derecelerini temsil etmektedir. 

Böyle bir nokta "tatmin edici kalite" dir. Algılanan kalite şu şekilde temsil 

edilmektedir: 

Hizmet öncesi müşteri Beklentileri + Hizmet Süreç Kalitesi + Hizmet 

Sonuç Kalitesi = Algılanan Kalite 

Bu paradigma, “önceki beklentilerin” fiili “hizmet sunumu süreci” ve 

“hizmet sonucu” ile karşılaştırıldığını ve bu karşılaştırma yoluyla “algılanan 

kalitenin” biçimlendirildiğini göstermektedir. 

"Öncelikli müşteri beklentisi", tüketici bir hizmet satın aldığında ne 

alınacağına dair önceden belirlenmiş bir imajdır. Çeşitli faktörler "hizmet 

öncesi müşteri beklentilerini" etkilemektedir. Bunlar: kişisel ihtiyaçlar, geçmiş 

deneyim, tavsiyeler, pazarlama iletişimi, görünüm ve fiyat şeklinde 

sıralanmaktadır. Bu nedenle, hizmet sağlayıcı işletme, pazarlama ve iletişim 

çalışmalarıyla "müşterinin beklentilerini" şekillendirmede proaktif olmaktadır 

(Şahin, 2021; Şahin vd., 2017). 

"Gerçek kalite", sağlanan "hizmet kalitesi" olgusunun gerçek 

seviyesidir. Bu, "hizmet sağlayıcı" tarafından belirlenmekte ve kontrol 

edilmektedir. "Hizmet kalitesi" özelliklerinden bazıları olmasa da bazıları için 

standartlar belirlemek mümkündür. Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerinin 

belirlenmesi ve bunları karşılamak için hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi 

büyük önem taşımaktadır (Grönroos, 1988). 

Algılanan kalite; müşterinin hizmetin kalitesine ilişkin yaşadığı duygu 

ve düşünceleri kapsamaktadır. Müşteri memnuniyetinin ölçüsünü 

belirlemektedir. Hizmet kalitesine ilişkin müşteri değerlendirmelerinde 
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temelde üç olası kalite sonucu söz konusudur; 

• Müşterinin beklentilerinin tam olarak karşılandığı durumlarda 

tatmin edici kalite düzeyi, 

• Algılanan kalitenin müşteri beklentilerinde yüksek olduğu ideal 

kalite düzeyi, 

• Algılanan kalitenin müşterinin beklentilerinin altında olduğu 

kabul edilemez kalite düzeyi. 

Hizmet organizasyonları, müşterilerinin kalite beklentilerini net bir 

şekilde anlamaları gerekmektedir. Ancak bu durumda yüksek hizmet kalitesi 

düzeyini yakalayacaklardır. Daha da önemlisi, hizmet işletmelerinin rekabet 

etmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için tatmin edici ve ideal kalite 

düzeylerini belirlemeleri gerekmektedir. 

4. HİZMET KALİTESİ KAVRAMI VE İŞLETME 

STRATEJİLERİ 

Bir hizmet işletmesi, hizmet kalitesi yönetimi için iki temel 

yaklaşımdan birisini genel olarak benimseyebilir (Ghobadian, vd., 1994): 

1. Reaktif (pasif) yaklaşım, 

2. Proaktif (aktif) yaklaşım, 

1. Reaktif (pasif) yaklaşım: Bu yaklaşıma göre “kalite”, temel bir 

hizmet farklılaştırma veya rekabet avantajı kaynağı olarak kabul 

edilmemektedir. "Pasif kalite planlama ve kontrol" ün ana vurgusu, müşteri 

memnuniyetini sağlamaktan ziyade müşteri problemlerini en aza indirmektir. 

Kalite planlama ve kontrol çabaları hijyen faktörlerine odaklanmaktadır. 

Müşteri memnuniyetini sağlamak için, sadece hijyen faktörlerine uymak 

yeterli olmamaktadır. Bu gereksinimlerin karşılanması müşteri memnuniyetini 

sağlamamakta, bununla birlikte, bunların yerine getirilmemesi normalde 

müşteri memnuniyetsizliği ile sonuçlanmaktadır. 

2. Proaktif (stratejik) yaklaşım: Bu yaklaşıma göre, kalite olgusu 

farklılaşmak için kullanılmaktadır. İşletmenin hizmet sunumun ve stratejisinin 

merkezinde "Kalite" olgusu yer almaktadır. İşletme, kalite kavramına 

odaklanarak rekabet avantajı kazanmayı öncelemektedir. Burada, genellikle, 

kalite en önemli itici güçlerden biridir. Bu yaklaşımda işletme kurumsal imajı, 

hizmet sunum ve dağıtımının etrafında inşa edilmektedir. “Kalite” olgusu, 

hizmet öneri ve sunumun güçlendirilmesi ve farklılaştırılmasının temel 
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kaynağını oluşturmaktadır (Gummeson, 1993; Şahin ve Şen 2017).  

Hizmet organizasyonlarında kalite iyileştirme programının 

başlatılması net bir yaklaşım gerektirmektedir. Hizmet kalitesi yaklaşımının 

(tanım ve vizyon), müşteri beklentilerini, algılanan kalite, kalite göstergeleri 

ve kalitenin genel belirleyicilerini öncelemeyi gerektirmektedir. Bu olguların 

açık bir şekilde örgüt genelinde anlaşılması ve içselleştirilmesi gerekmektedir. 

Hizmet organizasyonları bunlara yönelik standartlar belirlemek ve 

tanımlamalar yapmak durumundadır. Hizmet organizasyonları kalite 

gerekliliklerini tanımlama ve buna yönelik stratejik kalite iyileştirme 

programlarının gerçekleştirilmesine yönelik modellere ihtiyacı olmaktadır. 

Genel anlamda, bir model göze çarpan bu değişkenler arasındaki ilişkileri 

göstermeye çalışmaktadır. Model, basit anlamda gerçekliğin basitleştirilmiş 

bir açıklamasıdır. İncelenen modellerin temel amacı, işletme yönetiminin 

"kalitesini" ve sunumunu sistematik bir şekilde geliştirmesini sağlamaktır 

(Taguchi, 1986).  

5. HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Hizmet kavramının taşıdığı yapısal özellikler nedeniyle, hizmet 

kullanıcıları ile hizmeti verenlerin tutumları, davranışları ve bireysel 

özellikleri hizmetlerin kalitelerinin değerlendirilmesi ve ölçümlenmesinde 

somut mallara göre daha sübjektif ve göreceli sonuçlar ortaya koyulmasına 

neden olmaktadır.  Hizmetlerin taşıdığı yapısal özellikler ve karmaşık yapıları 

nedeniyle literatürde hizmet kalitesini ölçen farklı modeller geliştirilmiştir. 

Aşağıdaki Tablo 3’de hizmet kalitesinin ölçümlenmesine ilişkin geçmişten 

günümüze geliştirilen hizmet kalitesi kavramının ölçümlenmesine ilişkin 

modellerin bazıları belirtilmektedir.  Tablo 3’de gösterilen hizmet 

modellerinin en yaygın olarak kullanılmakta olan hizmet kalitesi ölçüm 

modelleri de aşağıdaki bölümde detaylı olarak açıklanmaktadır. 

Tablo 1. Hizmet Kalitesi Modelleri 

Araştırma Hizmet kalitesi modeli Boyutlar 

Grönroos, 1984 

 

 

Philip ve Hazzlet, 1997 

 

 

Brogowicz vd., 1990 

Teknik-fonksiyonel hizmet 

kalitesi modeli 

 

P-C-P Öznitelikler modeli 

 

Sentezlenmiş hizmet 

kalitesi modeli 

Teknik kalite, fonksiyonel 

kalite, işletme imajı 

 

Merkez, Çekirdek, çevresel 

öznitelikler 

 

Dışsal etkiler, pazarlama 
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 faaliyetleri, kurumsal imaj 

Parasuraman vd., 1985 

 

 

 

 

 

Haywood-Farmer, 1988 

 

 

 

Parasuraman vd., 1988 

 

 

Cronin ve Taylor, 1992 

 

 

Frost ve Kumar, 2000 

Boşluk (Fark-GAP) hizmet 

kalitesi modeli 

 

 

 

 

Öznitelikler hizmet kalitesi 

modeli 

 

 

SERVQUAL 

 

 

SERVPERF 

 

 

INTERSERVQUAL-İç 

etkiler hizmet kalitesi 

modeli 

Güvenilirlik, duyarlılık, 

yetkinlik, erişim, nezaket, 

iletişim, güvenilirlik, 

güvenlik, anlamak-bilmek, 

müşteri-maddi ürünler 

 

Fiziksel tesisler, süreçler ve 

prosedürler, davranış-

tutumlar, uzmanlık 

 

Somut değerler, güvenilirlik, 

duyarlılık, güvence, empati 

 

SERVQUAL ile birlikte 

performans 

 

Güvenilirlik, somut değerler, 

güvence, duyarlılık, empati 

(SERVQUAL) 

Mattson, 1992 

 

 

 

Gummesson, 1992 

 

 

Dabholkar vd., 1996 

 

 

 

Spreng ve Mackoy, 

1996 

 

 

 

 

 

Sweney vd., 1997 

 

 

 

Oh, 1999 

İdeal değer modeli 

 

 

 

Gummeson hizmet kalitesi 

boyutları 

 

 

RSQS-Özel ve genel etki 

modeli 

 

 

Algılanan hizmet kalitesi 

ve memnuniyeti modeli 

 

 

 

Perakende hizmet kalitesi 

ve algılanan değer modeli 

 

 

Müşteri değer ve 

memnuniyeti modeli 

Tutum düzeyi, değer düzeyi, 

ideal standart, deneyimlenen 

sonuçlar 

 

Hizmet bileşeni, fiziki ve 

somut özellikler, bilişim 

teknolojileri 

 

Fiziksel özellikler, 

güvenilirlik, kişisel 

etkileşim, problem çözme, 

politikalar 

 

Algılanan hizmet kalitesi, 

performans, müşteri istek ve 

arzuları, memnuniyeti,  

 

 

 

Fonksiyon temeli hizmet 

kalitesi, teknik temelli 

hizmet kalitesi, ürün temelli 

kalitesi, nispi fiyat 

 

Müşteri fiyat ve kalite algısı, 

satış sonrası müşteri tutum 

ve davranışları,  

Dabholkar, vd. 2000 

 

Brady ve Cronin, 2001 

Öncül ve aracı model 

 

Hizmet kalitesi modeli 

Ürün kalitesi, fiyat, teknik 

kalite ve fonksiyonel kalite 

 

Kişisel etkileşim kalitesi, 

fiziksel çevre kalitesi, sonuç 

kalitesi 

Wee ve Ennew, 2005 B2B (İşletmeler arası) 

hizmet kalitesi modeli 

Ürün-hizmet, parasal-

finansal, bilgi ve sosyal 

değişimler 

Berkley ve Gupta, 1994 

 

 

 

Bilişim teknolojileri hizmet 

kalitesi 

 

 

Güvenilirlik, cevap 

verebilirlik, yetkinlik, 

erişim, iletişim, güvenlik, 

müşterileri anlama ve tanıma 
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Parasuraman vd., 2005 

 

 

Collier ve Bienstock, 

2006 

 

 

 

Ding vd., 2011 

 

 

Blut, 2016 

 

E-S-QUAL 

 

 

Online perakendecilikte e-

hizmet kalitesi modeli 

 

 

Online self-hizmet kalitesi 

modeli 

 

 

E-hizmet kalitesi 

 

Hizmet sağlama, gizlilik ve 

etkinlik 

 

Süreç kalitesi, çıktı kalitesi 

ve şikâyet yönetimi 

(müşteriyi geri kazanma) 

 

Algılanan kontrol, hizmet 

kolaylığı, müşteri hizmetleri, 

hizmet sağlama 

 

İnternet sitesi, sipariş ve 

teslimat süreci, müşteri 

hizmetleri, gizlilik ve 

güvenlik 

Kaynak: Yarimoğlu, (2004) (kısmen), bu çalışmada güncel hizmet kalitesi 

modelleri eklenerek genişletilmiştir. 

 

Yukarıdaki Tablo 3’de belirtilen hizmet kalitesi modellerinin 

aşağıdaki bölümde kısaca açıklamaları yapılmaktadır. 

 

5.1. Teknik ve Fonksiyonel Hizmet Kalitesi Modeli 

(Grönnross, 1984)  

Grönroos tarafından 1984’de ortaya koyulan, hizmet kalitesi modeline 

ilişkin temel hareket noktası müşterilerin hizmet kalitesini nasıl 

algıladıklarıdır. Bu model hizmet kalitesinin ölçümlenmesine ilişkin 

çalışmada, hizmet organizasyonunun öncelikli olarak müşterilerden başlaması 

gerektiğini ortaya koymaktadır (Grönroos, 1984). Bu modelde ürün veya 

hizmet performansı ve müşteri memnuniyeti etkileri incelenmiştir. Bu model, 

müşterilerin bekledikleri hizmet kalitesi ile algıladıkları hizmet kalitesinin 

örtüşmesi gerektiğini ve ancak bu şekilde müşteri memnuniyeti oluşacağını 

ortaya koymaktadır. 

Hizmet kalite olgusunu ilk inceleyen çalışmalar arasında çok önemli 

bir çalışma olarak Grönroos modeli ve hizmet kalitesine ilişkin olarak 

işletmenin teknik ve fonksiyonel kalite ile işletme imajı olmak üzere üç temel 

boyutu dikkate almaktadır. Grönroos modeline göre;  

1.Teknik kalite; İşletmenin hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin 

teknik sonuçları tüketicinin hizmet sunan organizasyon ile ilişki ve 

etkileşimleri sonunda ne aldığına ilişkin bir değerlendirme yapmaktadır. 

Teknik kalite boyutu, tüketicinin hizmetten almış olduğu yararlarla 

ilgilenmektedir. Fakat burada tüketicinin aldığı hizmete ilişkin sadece ne 
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aldığı yeterli olmayıp, hizmet sürecini oluşturan faaliyet ve eylemler de 

tüketici için önem taşımaktadır. Bu noktada tüketiciler için fonksiyonel kalite 

kavramı ortaya çıkmaktadır.  

2.Fonksiyonel kalite; Tüketicinin almış olduğu hizmeti 

değerlendirmesi açısından önem kazanmaktadır. Hizmet kalitesinin temel bir 

boyutu olan teknik kalite, müşterinin ne aldığını incelerken, fonksiyonel kalite 

tüketicinin hizmeti nasıl elde ettiğini incelemektedir (Grönroos 1984).  

Bu modele göre tüketiciler, fonksiyonel kaliteyi objektif ve rasyonel 

bir değerlendirmeye alırken, teknik kalite ise sübjektif bir değerlendirmeye 

tabii tutmaktadırlar, çünkü teknik kalite müşteri algılarına göre 

şekillenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kurumsal imaj: Bu modelin üçüncü boyutu imaj olup, tüketicinin 

almış olduğu hizmetin teknik ve fonksiyonel kalitesini değerlendirmesi 

sonucunda gerçekleşmektedir. İmaj; kültür, gelenek, iletişim ve pazarlama 

faaliyetlerinden etkilenen, teknik ve fonksiyonel kalite boyutlarını 

tamamlamaktadır (Grönroos 1984; 2001). İşletmelerin imajları müşterilerin 

işletmeyi nasıl algıladıklarıyla şekillenmektedir. İşletmenin sunmuş olduğu 

hizmetler ile kendilerini temsil ettiklerine göre, kurum imajı aslında kurumun 

teknik-fonksiyonel kaliteleri doğrultusunda şekillenmektedir. Hizmet 

sunularının teknik kalite düzeylerinin ne olduğu ve fonksiyonel kalitenin nasıl 

Şekil 1. Teknik ve fonksiyon temelli hizmet kalitesi modeli (Grönnos, 1984) 
 

Beklenen 

Hizmet 

Algılanan 

Hizmet Kalitesi 

Pazarlama faaliyetleri (reklam, 

halkla ilişkiler vb.) ve dışsal 

faktörler (kültür, sosyal ve politik 

çevre, vb) 

Algılanan 

Hizmet 

İmaj 

Teknik kalite Fonksiyonel 

kalite 

Ne? 
Nasıl? 
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gerçekleştiğinin sonucu doğrultusunda yapılan değerlendirmeler kurum 

imajını şekillendirmekte, bu imaj ise toplam kaliteye etki etmektedir.  

Tablo 2. Grönnross Hizmet Kalitesi Boyutları ve Tanımı 

Boyut Tanım 

Uzmanlık ve yetenekler 
Satıcının müşteriye hizmet sunarken gösterdiği davranışın uzmanlık ve 

deneyim derecesini açıklar.  

Tutum ve davranışlar 

Hizmet sürecinde müşteriyle olan iletişim ve hizmet sunum eylemleri, 

tutum ve davranışlarını ifade eder. Ayrıca hizmet sürecindeki fiziki 

mekânların, personelin, araç ya da ekipmanların görünüşünü de kapsar. 

Erişilebilirlik ve esneklik 
Kullanıcının satıcı konumundaki kurum ile temas ve ilişki kurabilme düzey 

ve kolaylığını açıklar.  

Güvenilirlik ve Güven 
Çalışanların kendilerini müşterilerin yerine koymaları ve müşterilere kişisel 

ilgi göstermeleridir. 

Kurtarma-düzeltme 
Hizmet sürecinde yanlış ya da hatalı bir durum oluşması halinde hizmet 

sağlayıcısının bu hatayı düzeltmeye eğilimli olmasıdır. 

İtibar ve kredibilite 

İnandırıcılık, güven, güvenilirlik, etik ve ahlaki nitelikleri ifade eder. Bu 

boyut müşterinin ihtiyacı olan hizmete belirli bir itibarla sahip olmasını 

içerir. Kurumun imajıyla eylemlerinin uyumlu olması ve çelişmemesi, 

kurumun vaat ettikleri ile yaptıklarının uyumlu ve dengeli olması bu kriter 

çerçevesinde incelenir. 

Kaynak: Grönroos, Christian. Service Quality: Research Perspectives (1990).  

Hizmet kalitesi, yapısı gereği değişkenlikler gösterebilmektedir. Her 

zaman fonksiyonel ve teknik kalite düzeyleri aynı düzeylerde 

gerçekleşmemektedir. Bazen teknik kalite daha yüksek bazen de fonksiyonel 

kalite daha yüksek olmaktadır. Ancak, fonksiyonel kalitenin daha yüksek 

düzeyde gerçekleşmesi ve teknik kalitenin daha düşük düzeyde gerçekleşmesi 

genel kalite performansı düzeyindeki azalmayı telafi etmektedir. Fakat bunun 

tam tersi olduğu durumda ise, yani teknik kalite daha yüksek olup buna 

karşılık fonksiyonel kalite daha düşük düzeyde gerçekleşirse bu durumda 

tüketiciler de bir memnuniyetsizlik oluşmaktadır. Grönroos (1984) tarafından 

ortaya koyulan hizmet kalitesi modeli, işletmelerin kalite boyutlarını daha net 

görmelerini sağlamaktadır. Bu net görüş ile, hizmet tasarımlarını ve bu hizmet 

tasarımı yönündeki hizmet sürecindeki eylemleri buna göre 

şekillendirmektedirler. 

İşletmeler bu modele göre hizmet süreçlerini incelediklerinde 

fonksiyonel ve teknik kaliteyi arttırmak için neler yapmaları gerektiğini daha 

iyi planlayabilmektedirler. Hizmet kalitesini yükseltme doğrultusunda 

fonksiyonel kalite boyutunda, işletmenin müşterilerle ilişki ve etkileşim kuran 
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çalışanları önem taşımaktadır. Çünkü, fonksiyonel kalite çalışanların tutum ve 

davranışları, birbirleriyle olan ilişkileri, müşterilerle olan ilişkileri, fiziksel 

görünümleri ve hizmet sunumuna yönelik ilgi, istek ve yatkınlıkları gibi temel 

bileşenlerden meydana gelmektedir. 

Grönroos (1984) tarafından ortaya koyulan bu modelde, teknik temelli 

kalite hizmetin temel yapısını oluşturmaktadır. Fonksiyon temelli kalite ise, 

hizmet sürecinde yaralan personelin görünüm, tutum ve davranışlarla 

kalitenin şekillenmesini ifade etmektedir. İmaj ise, teknik ve fonksiyon temelli 

kalite sonucunda tüketici algılarıyla işletmenin tüketici boyutunda şekillenen 

bir resmidir. 

5.2. Hizmet Kalitesi Boşluk (Fark) Analizi Modeli 

(Parasuraman vd., 1985)   

Bu model müşteriler tarafından beklenen ve gerçekleşen hizmet 

kalitesindeki belirli boyutlara göre değerlendirmesindeki farklılıkların bir 

fonksiyonu olarak ortaya koyulmaktadır (Şekil 4). 

Parasuraman vd. (1985) önerdiği model Şekil 2'de gösterilmektedir. 

Bu model, hizmet kuruluşunun kalite algısını etkileyen belirgin faaliyetlerini 

göstermektedir. Bir başka ifadeyle, model bu faaliyetler arasındaki etkileşimi 

göstermekte ve tatmin edici düzeyde bir hizmet kalitesinin sunulması ile ilgili 

olan hizmet organizasyonu veya pazarlamacının kilit faaliyetleri arasındaki 

bağlantıları belirlemektedir. 

Bağlantılar boşluklar veya tutarsızlıklar olarak tanımlanmaktadır: Bir 

başka deyişle, bir boşluk tatmin edici bir hizmet kalitesi seviyesine ulaşmada 

önemli bir engel teşkil etmektedir. Boşluklar aşağıda kısaca açıklanmaktadır; 

1.Boşluk-Tüketici Beklentileri ve Yönetim Açığı; Bu boşluk 

tüketici beklentileri ve yönetimsel faaliyetler arasındaki açıkları 

kapsamaktadır. Yönetim, tüketicilerin gerçekte ne beklediğiyle ilgili yanlış 

algılara sahip olabilmektedirler. Bu boşluğun nedeni, uygun pazar / müşteri 

odaklılığı eksikliğinden kaynaklanmaktadır.  Bir başka ifadeyle işletmenin 

müşteri beklentilerini bilmemesi veya araştırmamasından kaynaklanmaktadır. 

Doğru yönetim süreçleri, pazar analizi, araçları ve tutum gerektirmektedir.  

2.Boşluk-Hizmet kalitesi spesifikasyon açığı; Organizasyonun 

müşteri beklentilerini hizmet kalitesi standart ve spesifikasyonlarına 

dönüştürme konusunda bir yetersizliği olabilmektedir. Bu boşluk hizmet 
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tasarımının boyutlarıyla ilgili olmaktadır.  

 

 
 
 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Hizmet Kalitesi Boşluk (Gap) Analizi Modeli (Parasuraman, Zeithaml ve 

Berry, 1985). 

 

3.Boşluk-Hizmet sunumu açığı; Organizasyonun hizmet sunumu ile 

ilgili kurallar, yüksek kalitede hizmet sunumu veya performansını garanti 

etmemektedir. Bunun birkaç nedeni bulunmaktadır; müşteri ile yüzyüze 

etkileşimde olan hizmet personeli için yeterli desteğin olmaması, süreç 

sorunları veya müşterilerle etkileşimdeki personelin / irtibat personeli 

performans değişkenliğidir.  

4.Boşluk-Dış iletişim açığı veya hizmet dağıtımı ve iletişimi açığı: 

Müşteri beklentileri bir kurumun dış iletişimi ile belirlenmektedir. Bir başka 

ifadeyle, müşteri beklentilerini işletme iletişim faaliyetleri 
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şekillendirmektedir. Böyle bir boşluğun oluşma nedeni ise, organizasyonun 

hizmet sunum ve dağıtımını pazarlama iletişim faaliyetlerinde vaat ettiği 

şekilde gerçekleştirmemesinden kaynaklanmaktadır.  

Gerçekçi bir beklenti normalde hizmet kalitesinin daha olumlu 

algılanmasını sağlamaktadır. Bir hizmet örgütü, pazarlama ve tanıtım 

faaliyetleri, hizmet sunumunu ve dağıtımını doğru bir şekilde tanımlamasını 

sağlamak durumundadır. 

5.Boşluk-Beklenen hizmet ile algılanan hizmet açığı: Beklenen 

hizmet kalitesiyle algılanan hizmet kalitesi, hizmetlerin pazarlanması, 

tasarımı, sunumu ve dağıtımı ile ilgili boşlukların özelliğine bağlı olarak, 

yukarıda ifade edilen diğer dört boyutun nitelik, hacim ve yönüne bağlıdır. 

Yukarıdaki model tanısal bir araçtır. Doğru kullanılırsa, yönetimin sistematik 

olarak hizmet kalitesi eksikliklerini tanımlamasını sağlamaktadır. Başka bir 

deyişle, hizmet sunum ve dağıtımına konu olan değer teklifinin kalitesini 

etkileyen çeşitli değişkenler arasındaki boşlukların tanımlanmasını 

kolaylaştırmaktadır. Bu model doğru kullanılırsa, ilgili hizmet kalitesi 

faktörlerini müşteri perspektifinden belirlemede yönetime yardımcı olma 

potansiyeli vardır (Parasuraman vd. 1985). 

Bu hizmet kalitesi modeli daha sonra SERVQUAL adındaki hizmet 

kalitesi modeli ile müşterilerin kalite algılarını ölçülmesi yaklaşımıyla 

geliştirilmiştir (Parasuraman vd. 1988).  Bu modeldeki on boyut beş boyut 

(iletişim, yetkinlik, güvenilirlik, nezaket ve güvenlik) ile sınırlandırılmıştır. 

Bu model daha sonraki bölümde detaylı olarak anlatılacaktır. Daha sonra 1991 

yılında SERVQUAL modeli boşluk (Fark) analizi modeli ile revize edilmiştir. 

5.3. Boyut-Nitelik (özellik) Hizmet Kalitesi Modeli 

(Haywood ve Farmer, 1988) 

Haywood ve Farmer (1988) hizmet sektörünün çeşitliliğini 

vurgularken farklı hizmet modelleri olması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu 

alanda yaptıkları araştırmada, bir hizmetinin müşteri tercih ve beklentilerini 

tutarlı bir şekilde karşılaması durumunda yüksek kalitede bir hizmet olarak 

değerlendirildiğini ortaya koymuşladır. Yüksek kaliteye ulaşmada temel 

unsur, müşterilerin hizmet gereksinimlerinin ve beklentilerinin belirlenmesi 

olmaktadır. Niteliklerin gruplara ayrılmasının, hizmet kalitesi modelinin 

geliştirilmesine yönelik ilk adım olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak, 
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hizmetlerin üç temel özelliği vardır:  

a. Fiziksel mekanlar,  

b. Süreç ve prosedürler 

c. Çalışanların davranış, yetkinlik ve mesleki özellikleri 

Her nitelik kümesi birkaç unsurdan oluşmaktadır. Bu modelde, her bir 

nitelik kümesi, Şekil 3'te gösterildiği gibi üçgenin bir zirvesini 

oluşturmaktadır. Bu modele göre yönetimin görevi, kurumun bu bağlantı 

noktasında nerede bulunduğunu tanımlanması olmaktadır. Kurumun bu 

unsurları içselleştirerek tutarlı olan ve hedef pazarın belirli bir bölümünün 

ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan bir hizmet sunmalarını sağlamaktadır. 

Hizmetin uygun pozisyonuna karar verirken, yönetimin üç "operasyonel" 

faktörü göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bunlar:  

a. Hizmet kişiselleştirme derecesi 

b. Emek yoğunluğunun derecesi 

c. Temas ve etkileşim derecesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haywood ve Farmer'ın öne sürdüğü model, kalite değişimlerini belirleme 

koşullarını ve "kalite" ile "operasyonel" faktörler arasındaki bağlantıları 

ortaya koymaktadır. Model, kalite anlayışı geliştirme potansiyeline sahip 

Mesleki deneyim-yetkinlik 

Teşhis, yetkinlik, tavsiye, rehberlik, inovasyon, dürüstlük, gizlilik, esneklik, takdir, bilgi 
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Konum, düzen, dekor, büyüklük, tesis güvenilirliği, işlem 

akışı, kapasite dengesi, akış işlem esnekliğinin kontrolü, 

zamanındalık, sunulan hizmetlerin hızı aralıkları 

Davranışsal yönler 

Samanında, hızlı iletişim (sözlü, sözsüz), 

nezaket, sıcaklık, samimiyet, nezaket, dikkat, 

beklenti, şikayetlerin ele alınması, problem 
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1- Kısa temas / etkileşim yoğunluğu-düşük özelleştirme, örneğin; donanım / bakkal 

2- Orta temas / etkileşim yoğunluğu-düşük özelleştirme 

3- Yüksek temas / etkileşim yoğunluğu-düşük özelleştirme, örneğin; Eğitim 

4- Düşük temas / etkileşim yoğunluğu-yüksek kişiselleştirme, örneğin; kulüpleri 

5- Yüksek temas / etkileşim yoğunluğu-yüksek kişiselleştirme, örneğin; sağlık Hizmetleri 
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Şekil 5. Özellik servis kalitesi modeli (Haywood ve Farmer, 1988; Sheth vd. 2005) 
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bir nitelik taşımaktadır. Ancak hizmet kalitesi sorunlarını veya hizmet 

kalitesini artırmanın pratik yollarını tanımlamak için yönetime yardımcı 

olabilecek pratik bir prosedür sunmamaktadır. Şekil 3 ayrıca, bu üç 

boyutlu bağlantı üzerindeki birkaç farklı işletmenin muhtemel konumunu 

da göstermektedir.  

Haywood ve Farmer (1988), hizmet kalitesi modeli yerel yönetimler 

açısından da önem taşımaktadır. Yerel belediyecilik ve kamu hizmetleri 

durumunda, kalitenin önemli belirleyicisi fiziksel süreçlerdir; örneğin, 

tesislerin güvenilirliği, kapasite dengesi, akış kontrolü, düzeni ve hizmet 

süresi-hızı şeklinde olmaktadır. İnsanların davranışları da önem taşımaktadır. 

Tıbbi ya da tasarım hizmeti durumunda her üç unsur da aynı derecede önem 

taşımaktadır. İşletmelerin süreklilikteki konumlarını belirleyerek, yönetim 

daha etkin kalite iyileştirme süreçlerini uygulayabilecek durumda 

olmaktadırlar. 

5.4. PCP Özellik Modeli (Philip ve Hazlett, 1997) 

Bu model, hizmetlere yönelik üç temel niteliği öne almaktadır. Bu üç 

temel nitelikle; döngüsel, çekirdek ve çevre birimi olarak dikkate alınarak 

hiyerarşik bir hizmet kalitesi kavramı ortaya koyulmaktadır. Bu model, her 

hizmetin bu üç temel niteliği birbirleriyle örtüşen alanlardan oluştuğunu 

savunmaktadır. Bu üç temel alan seviyeleri eksenleri (çıktılar), çekirdek ve 

çevresel (ortaklaşa) olarak ürün ve süreç gerçekleştirerek, birbirleriyle 

örtüşecek ve tamamlayacak şekilde hareket etmektedirler (Philip ve Hazlett, 

1997). 

• Temel öznitelikler; hizmet çıktıları, müşteri beklentileriyle 

gerçekleşen hizmetin örtüşmesini yönelik hizmet sonucu 

gerçekleşen niteliklerdir. 

• Çekirdek öznitelikler; hizmet sürecinin aktörleri olan çalışanlar, 

hizmet ve iş süreçleri, örgütsel yapı vb. şeklinde hizmet 

döngüsünde yer alan unsurlardır. 

• Çevresel-döngüsel özellikler; tüm hizmet sürecinde döngüsel 

olarak müşteriyi tatmin etmeye yönelik deneyimsel özelliklerdir. 
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5.5. Sentezlenmiş Hizmet Kalitesi Modeli (Brogowicz vd., 

1990) 

Bir müşteri hizmeti henüz tecrübe etmemiş olsa bile, ağızdan-ağıza 

tavsiyeler, reklamlardan veya diğer medya iletişim kanallarından öğrenildiği 

kadarıyla bir hizmet kalitesi açığı oluşabilmektedir. Bu model, potansiyel 

müşterilerin hizmet kalitesi algıları ile gerçek müşteri deneyimlerinden hizmet 

kalitesi algılarının birleştirmeye ihtiyaç olduğunu ileri sürmektedir. Bu model 

geleneksel yönetim çerçevesini, hizmet tasarımını operasyon ve pazarlama 

faaliyetleriyle bütünleştirmeyi önermektedir. Bu modelin amacı, geleneksel 

yönetim sürecinde planlama, uygulama ve kontrol çerçevesindeki hizmet 

kalitesi ile ilgili boyutları belirlemektir. Sentezlenmiş hizmet kalitesi modeli 

(Şekil 3) hizmet kalitesi kapsamında teknik ve fonksiyonel kaliteyi etkileyen 

işletme imajı, dış etkiler ve geleneksel pazarlama olmak üzere üç faktörü 

dikkate almaktadır (Brogowicz vd., 1990). 
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Şekil 2. Hizmetlerdeki üç temel alan (Philip ve Hazlett, 1997) 
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5.6. SERVQUAL Hizmet Kalitesi Modeli 

Bu alana ilişkin çok önemli bir çalışma, Parasuraman ve ekibi 

tarafından SERVQUAL olarak adlandırılan hizmet kalitesi ölçüm aracı olarak 

geliştirilmiştir ve bu alandaki araştırmalarda yaygın bir şekilde kullanılmakla 

birlikte bu çalışmada da bu model kullanılmaktadır.  

Parasuraman ve arkadaşları tarafından önerilen hizmet kalitesi 

kavramına ilişkin aşağıdaki on temel belirleyici kriteri ortaya koymuşlardır; 

1.Güvenilirlik: Taahhüt edilmiş hizmeti zamanında, doğru ve 

güvenilir bir şekilde sağlama yeteneği anlamına gelmektedir. Hizmet 

sunumuna ilişkin performans tutarlılığını ve güvenilirliğini kapsamaktadır. 

Şirket imajı Dışsal etkiler 
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Şekil 3. Sentezlenmiş hizmet kalitesi modeli (Brogowicz vd. 1990; Seth vd. (2005)) 
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2.Heveslilik: Hizmetlerin sunumunda gösterilen duyarlılık ve 

istekliliği kapsamaktadır.  

3.İtibar: Hizmete yönelik inanç ve güven ilişkin bir olgudur. Hizmet 

organizasyonunun itibarı ve müşteri ile etkileşimde olan personelin kişisel 

özelliklerinin tümü güvenilirliğe katkıda bulunmaktadır. 

4.Yetkinlik; Hizmet sunumuna ilişkin gereken bilgi ve yetkinliğe 

sahip olmayı kapsamaktadır. Personel, hizmeti etkin bir şekilde yerine 

getirmek için gerekli bilgi, beceri ve bilgiye sahip olmalıdır.  

5.Ulaşılabilirlik; Hizmetin ulaşılabilirliği ve iletişim kolaylığını 

kapsamaktadır. 

6.Nezaket: Müşteri hizmetleri, satış veya iletişim personeli tarafından 

müşterilere gösterilen nezaket, saygı, dikkat ve samimiyeti kapsamaktadır. 

7.Güvenlik: Fiziksel güvenlik, finansal güvenlik ve gizliliği 

içermektedir. 

8.İletişim: Müşterileri, hizmetleri anlayabilecekleri ve 

dinleyebilecekleri bir dilde bilgilendirmek anlamına gelmektedir.  

9. Fiziksel özellik ve nitelikler: Bunlar, hizmet sunumuna ilişkin 

ortamın binaların ve çevrenin fiziksel durumu, personelin görünümü ve 

ekipmanın durumunu ifade etmektedir.  

10.Müşteriyi anlama/tanıma: Bu müşterinin ihtiyaçlarını ve özel 

gereksinimlerini anlamaya çalışılmasını, bireysel ilgi gösterilmesi ve yüksek 

temaslı özelleştirilmiş hizmetlerde kalitenin önemli bir belirleyicisidir. 

SERVQUAL modeli temel olarak, müşterinin hizmet sonucundaki 

memnuniyeti veya memnuniyetsizliğini ölçümlemektedir. Fakat sadece 

hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan etkisi 

olmamaktadır. Her zaman hizmet kalitesinin geliştirilmesi müşteri 

memnuniyetini de aynı ölçüde attırmayabilir. Örneğin, yüksek kalitedeki bir 

hizmetin fiyat olarak bir yüksekliği söz konusu ise, buna karşılık müşteri 

tatmini gerçekleşmeyebilir. Ancak bunun tam tersi olarak, kalitesi yüksek 

olmayıp fakat düşük fiyatlı hizmet müşterileri memnun edebilir. 

SERVQUAL, evrensel bir hizmet kalitesi ölçümlemesi olarak 

kullanmak yerine, alternatif ölçüm yaklaşımları da geliştirilmiştir. Çünkü, 

SERVQUAL boyutları hizmet kalitesinin ölçümlenmesine ilişkin olarak bazı 

alanlarda çok genel ve yüzeysel kalmaktadır. Bu nedenle alternatif farklı 

modeller geliştirilmiştir. Hizmet kalitesini SERVQUAL modeli ile 
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ölçümlenmesine getirilen bazı eleştirilerden dolayı, bu alanda yeni modeller 

de geliştirilmiştir (Parasuraman vd. (1988).  

SERVQUAL modelinin literatüre önemli katkılar sağlamasıyla 

birlikte, bu modele ilişkin yapılan eleştiriler aşağıdaki gibidir (Mudie ve Pirrie 

2012: 96). 

• Kalite olgusunun fonksiyonel özellikleri üzerine odaklanır. Yani 

çıktı kalitesi yerine hizmet sürecine ve hizmetin nasıl 

gerçekleştirildiğine ve bunu müşterinin nasıl deneyimlediğine 

odaklanır. 

• Farklı hizmet sektörlerinde uygulanması eleştirilmiştir, çünkü 

farklı sektörlerdeki hizmetler farklı karmaşıktır, bu ölçekle tüm 

hizmetlerin kalitesinin standart boyutlarla değerlendirilmemesi 

ileri sürülmektedir. Farklı hizmet sektörlerindeki farklı hizmetleri 

onlara özgün farklı boyutlarla ölçülmesi gerektiği ileri 

sürülmektedir. 

• Müşteri algı ve beklentilerinin değerlendirilmesi ve bunların 

zaman içindeki değişimi dikkate alınmamaktadır. 

• SERVQUAL ölçeğinin kullandığı likert ölçeğinin, fark değerleri 

ve 22 çift önermenin yapısının 7’li likert ölçeğinde 1 ile 7 

numarasının karşılığı olan ifadelerin tanımlanmış olması ve 

aradaki diğer değerlerin tanımlanmamış olması bir eleştiri 

kaynağı olmuştur. Bu da değerlendirilme hatası oluşturmaktadır. 

• Bu ölçeğin likert yapısı önermeleri müşteri hizmet algı, beklenti 

ve performans değerlendirilmesinde yetersiz ölçülmesine neden 

olmaktadır (Mudie ve Pirrie 2012: 96).  

 

5.7. Hizmet Kalitesi Performans (SERVPERF) Modeli 

(Cronnin ve Taylor, 1992) 

Bu modelde hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti ve satın alma 

kavramlarının ilişkileri incelenmiştir. SERVQUAL modelindeki beklentiler 

kısmı çıkarılmış ve hizmet performansı ölçümlenmiştir. Bu model hizmet 

kalitesi ölçümünde müşterilerin hizmete ilişkin performans beklentileri ile 

algıları arasındaki fark yani boşlukları dikkate almaksızın müşterilerin hizmet 

sunanların performans algılarına odaklanmaktadır. SERVPERF modeli, 

tüketicilerin hizmet satın almadan önce hizmete ilişkin beklentilerinin 
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olmaması ve ne beklemeleri gerektiğini bilmediklerinden kaynaklandığını 

ileri sürmektedir. Bu model, hizmet kalitesi ölçümünde hizmet performansı ile 

beklenti arasındaki farkın performansı temel alarak ölçülmesi gerektiğini 

savunmaktadır (Cronnin ve Taylor, 1992; 1994). Bu modelin belirleyici 

özellikleri aşağıdaki gibidir. 

• Performansa dayalı bir hizmet kalitesi ölçümü sağlar, bu 

özelliğiyle kalite iyileştirilmelerine yol gösterir. 

• Hizmet kalitesi müşteri memnuniyetinin temel bir öncül 

faktörüdür 

• Hizmet kalitesiyle oluşturulan müşteri memnuniyetinin 

müşterinin satın alma niyetine ve sadakatine olumlu etkilediği 

ileri sürülür (Zehir vd., 2/11) 

• Hizmet kalitesi müşterinin satın alma niyetine müşteri 

memnuniyetinden daha az etki eder (Şahin vd., 2017). 

 

5.8. İçsel Hizmet Kalite Modeli (INTERSERVQUAL) (Frost 

ve Kumar, 2000) 

Frost ve Kumar (2000), hizmet kalitesini temel bir içsel pazarlama 

değişkeni olarak incelemiştir. Parasuruman vd. (1985) boşluk veya fark 

hizmet kalitesi modeli dikkate alınarak geliştirilmiştir. Ancak, hizmet 

kalitesini iki temel boyutta ortaya koymuştur. Hizmet işletmesinin 

çalışanlarını temelde iki gruba ayırarak hizmet kalitesini değerlendirmiştir. 

Bunlardan birincisi; işletmenin vitrinindeki yani müşteri temas noktalarındaki 

çalışanları, ikincisi ise; işletme hizmetlerinin arka planında yer alan destek 

birimindeki işletme çalışanlarıdır. İşletmenin müşteri temas noktasındaki 

çalışanlar iç müşteri iken, arka planında destek birimindeki çalışanlarda 

hizmet tedarikçisi durumundadır. İçsel hizmet kalitesi modeli müşteri 

memnuniyetinde önem taşıyan işletmenin iç müşteri ve tedarikçisi 

durumundaki olan çalışanların beklentilerini dikkate almıştır (Frost ve Kumar, 

2000).  

 

5.9. Hizmet Kalitesinin İdeal Değer Modeli (Mattsson, 1992) 

Birçok hizmet kalitesi modeli ağırlıklı olarak müşteri beklentilerinin 

standart kriterlerle değerlendirilmesine odaklanmıştır.  Hizmet kalitesinin 

ideal değer modeli ile, müşteri beklentileri; müşteri hizmet deneyimlerine 
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göre ideal, minimum kabul edilebilir ve arzu edilen beklentiler olarak detaylı 

olarak incelenmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu model hizmet 

kalitesinin müşteri memnuniyetinin bir sonucu olarak değer yaklaşımını 

savunmaktadır. Bu değere dayalı hizmet kalitesi, müşteri tarafından 

deneyimlenen hizmet ile algılanan hizmet kalitesinin karşılaştırılması 

sonucunda oluşmaktadır (Mattsson, 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Gummesson’s Hizmet Kalitesi Boyutları (Gummesson, 

1992) 

Daha önce geliştirilen hizmet kalitesi modellerine göre, Gummeson 

(1992) hizmet kalitesinin daha çok somut yönlerine ağırlık vermiştir. İlişkisel 

pazarlama faaliyetleri açısından Gummesson’un çalışması hem literatür hem 

de uygulama dünyası için çok önemli bir çalışma niteliğindedir. İlişkisel bir 

süreçte müşteri sürekli olarak işletmenin sunduğu hizmetlerle yarattığı değeri 

ve faydaları sürekli olarak değerlendirir (Gronroos, 1994). İlişkisel 

pazarlamanın temel amacı ve önceliği hizmet işletmesi ile müşterileri arasında 

sürekli ve düzenli şekilde gerçekleştirilen sunulan hizmetlerle oluşturulan 

değer doğrultusunda iki taraf arasında güçlü bir bağ ve ilişki oluşturmaktır 

(Gummesson, 1998; Gronroos, 1994). 

Gummeson’a göre hizmet kalitesi aşağıdaki üç temel bileşene göre 

değerlendirilmektedir;  

• Hizmet bileşeni,  

Şekil 6.Olumsuz anlaşmazlıklarda değer ve tutum (Mattsson, 1992; Seth vd. 2005) 

Değer Düzeyi 

Tutum Düzeyi 

İdeal standart 

Deneyimlenmiş 

sonuçlar 

 

Olumsuz Onay 
 

Tatmin 
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• Fiziki ve somut özellikler bileşeni  

• Bilgi-teknoloji bileşenidir.   

Gummeson (1990), havayolu taşımacılığındaki hizmet kalitesi 

alanında bir inceleme yapmıştır. Bu çalışmasında uçuş hizmeti kalitesinin 

değerlendirilmesinde müşteri niteliğindeki yolcuların çalışanlarla etkileşimi, 

uçağın fiziksel özellikleri ve uçuş hizmet sürecinin tamamlanmasına ilişkin 

sunulan teknolojik işlem ve kolaylıkları incelemiştir. Bu incelemeyi içeren 

araştırmasında, yolcuların hizmet deneyimlerini değerlendirmelerini içeren 

hizmet kalitesini oluşturan boyutları ortaya koymuştur. Bu boyutlar aşağıdaki 

Tablo 5’de gösterilmektedir.  

Tablo 5. Gummesson’un Hizmet Boyutları Tipolojisi 

Müşterinin Algıladığı Toplam Sunulan Kalitenin Boyutları 

Hizmet Elemanları İçin 

-Güvenilirlik 

-Heveslilik 

-Güvence 

-Empati 

Fiziksel ve Somut Özelliklere İlişkin Bileşenler 

Mal Yaklaşımı Psikolojik yaklaşım Çevresel yaklaşım 

Güvenilirlik (hatasızlık) 
Görünürlük (ürüne ilişkin önemli tüm 

özelliklerin hepsini görmek) 

Ortam atmosferine ilişkin 

faktörler (arka plan 

özellikleri) 

Performans (ürüne ilişkin 

temel özellikler) 

Haritalama (kontrol ve kontrole olan tepki 

ile ilişki yerine) 
İşlevsellik 

Özellikler Uygunluk Estetik 

Benzerlik Kısıtlar   

Spesifikasyon ve 

performans kriterlerine 

uygunluk 

Sınır ve kısıtlar 
Hizmet personeli (sayısı, 

görünümü ve davranışları) 

Hizmet kolaylığı Müşteri kontrolü Diğer müşteriler 

Estetik (dış görünüş, 

koku, donuş vb.) 
Bilgi Diğer bireyler 

  Geribildirim   

Yazılım Elemanları İçin 

-Güvenilirlik (farklı koşullar altında doğru şekilde çalışabilme) 

-Genişletilebilirlik (yazılımın yeni özelliklere uyum sağlama yeteneği) 

-Bütünlük (yetkisiz erişime karşı koruma yeteneği) 

-Kullanıcı dostu olma (yazılımı kullanmayı öğrenme kolaylığı) 

Kaynak; Rust, ve Oliver, (1993:37). Swartz, D. E. Bowen, & S.W. Brown (2003) 
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Gummeson’un hizmet kalitesi alanındaki araştırmaları SERVQUAL 

boyutları ile benzerlikler taşımaktadır; güvenilirlik, cevap verebilirlik ya da 

karşılayabilirlik, güvence ve empatidir. Hizmete ilişkin somut ve fiziksel 

özellikler müşterilerin hizmet deneyimlerine göre alt bölümlerde ve 

SERVQUAL modelinden daha detaylı olarak incelenmiştir. Gummeson, 

müşterilerin hizmet kalitesine ilişkin fiziksel özellikleri değerlendirmeleri, 

onların hizmet deneyimlerinin fiziksel bileşenleri doğrultusunda 

gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmaya göre hizmet kalitesinin 

fiziksel özelliklerine ilişkin somutluk boyutu; mal-hizmet üretimi boyutu 

(Garvin 1988), tüketicinin ürün ile etkileşimini etkileyen psikolojik yaklaşımı 

(Needham, 2008) ve hizmet deneyiminin gerçekleştiği fiziksel ortam ve çevre 

özellikleri (Baker 1986). Sonuç olarak Gummeson, hizmet sunan işletmelerin;  

a) Hizmet sunum faaliyetlerinde yazılım ve teknolojiye bağımlı 

olduğunu,  

b) Müşterilerin bu hizmetlerden yararlanmalarında bilişim ve 

yazılım teknolojileri zorunludur, bunlarla etkileşime girerek 

bu hizmet sürecine ilişkin faaliyetlerden yararlanabildiklerini 

ileri sürmektedir. 

 

5.11. Nitelik ve Genel Etki Modeli (Dabholkar, 1996) 

Bu model, teknoloji tabanlı hizmetler için iki alternatif hizmet kalitesi 

modeli önermektedir. İşletmelerde self-servis uygulamaları yüksek işgücü 

maliyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Öz nitelik modeli (Şekil 7-a), tüketicilerin beklentilerini 

temel almaktadır. Tüketicilerin karar vermede bilişsel yaklaşımlarına 

dayanmakta ve teknoloji tabanlı self servis seçeneğine dayalı olarak hizmet 

kalitesi beklentilerinin değerlendirmelerini yapmaktadırlar. Genel etki modeli 

(Şekil 7-b), tüketicilerin teknolojiyi kullanmaya yönelik duygularını 

kapsamaktadır. Nitelik tabanlı hizmet kalitesinde hizmet kalitesini sağlayan 

teknolojinin sunduğu self-servis uygulamasındaki temel nitelikler ön planda 

olurken, ikinci modelde genel olarak temel iki kriter dikkate alınmaktadır 

(Şekil 7-a ve 7-b) (Dabholkar, 1996). 
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5.12. Bilişim Teknolojileri  

 

 

5.12. Hizmet Kalitesi Modeli (Berkley ve Gupta, 1994) 

Bilişim teknolojilerine yapılan yatırımlar genellikle verimliliği 

önceleyerek müşteri hizmetlerini iyileştirmeyi ve uzun vadede müşteri 

verimlilik ve etkinliğini arttırmayı hedeflemektedir. Bu model (Şekil 6) 

hizmeti ve bilgi yönetimi stratejilerini birleştirmektedir. Ayrıca bu model, 

hizmet kalitesini iyileştirmek için işletmeler bilgi yönetim faaliyetlerine 

ağırlık vermeli ve bilişim teknolojilerine yatırım yapmalarını savunmaktadır 

(Berkley ve Gupta, 1994). 

Bu modele göre hizmet kalitesinin güvenilirlik, cevap verebilirlik, 

yetkinlik dahil olmak üzere erişim, iletişim, güvenlik, müşterileri anlama ve 

tanıma gibi hizmet kalitesinin belirlenmiş boyutları doğrultusunda hizmet 

kalitesini oluşturma ve geliştirilmesine yönelik işletmelerin bilişim 

teknolojilerini yatırım yapmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Bir başka 

ifadeyle hizmet kalitesi bilişim teknolojileriyle birlikte yürütülmesi 

gerektiğini göstermektedir (Berkley ve Gupta, 1994). 

 

 

 

Teknolojik ürünleri kullanmaya yönelik 

tutum 

Hizmet çalışanlarıyla etkileşim ihtiyacı 

Beklenen hizmet 

Self-servis sağlayan 

teknolojinin kalitesi 

Self-servis opsiyonu 

sunan teknoloji 

kullanma niyeti 

 Şekil 7a) Nitelik tabanlı model (Dabholkar, 1996) 

Beklenen güvenilirlik 

Beklenen dağıtım hızı 

Beklenen kullanım kolaylığı 

Beklenen hizmet 

Self-servis sağlayan 

Self-servis 

opsiyonu sunan 

teknoloji kullanma 

niyeti 

Beklenen zevk 

Beklenen kontrol 

Değer Düzeyi 

         Şekil 7-b) Genel etki modeli (Dabholkar, 1996) 
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5.13. Algılanan Hizmet Kalitesi ve Memnuniyeti Modeli 

(Spreng ve Mackoy, 1996) 

Bu model (Şekil 8) algılanan hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti 

değişkenlerine dayalı olan bir hizmet kalitesi kavramını kapsamaktadır. Bu 

model, algılanan beklentilerin etkisini vurgulamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Bilişim teknolojisi dizilim modeli (Berkley ve Gupta, 1994; Seth vd. 2005) 

 

Hizmet Stratejisi 

Güvenilirlik  İletişim 

Tepki  Güvenlik 

Bilişim stratejilerini 

uygulama 

Hizmet sunum sistemi Malumat 

gereksinimleri 
Bilişim stratejileri ve 

yapısı 

 

Dizilim Süreci 

Arzular 

Algılanan 

performans 

Beklentiler 

İstek ve arzularla 

uygunluk 

Genel memnuniyet 

Genel hizmet 

kalitesi 

Beklentilerin 

 reddi 

 Şekil 9. Memnuniyet hizmet kalitesi gösterilmektedir (Spreng ve Mackoy, 1996).  
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Bu model, beklenti ve performans isteklerinin algılarıyla tüketici 

memnuniyetindeki uyum derecesine göre hizmet kalitesini ölçümlemektedir. 

Bu kapsamda on temel nitelik kullanılmaktadır ve aşağıdaki Şekil 8’de 

gösterilmektedir (Spreng ve Mackoy, 1996).  
 

5.14. Perakende Hizmet Kalitesi ve Algılanan Değer Modeli 

(Sweeney vd., 1997) 

Bu yaklaşımda, hizmet kalitesinin değer kavramı üzerinden satın alma 

değeri ve elde edilen temel değer kavramları üzerinden iki alternatif model ile 

karşılaştırmaya dayalı olarak ölçümlemektedir. Değer kavramı, tüketicilerin 

hizmet için ödedikleri bedel ile hizmetin kullanımı ya da tüketiminden elde 

ettikleri değeri karşılaştırmaları sonucunda yaptıkları değerlendirme ile 

şekillenen bir hizmet kalitesi kavramı ortaya çıkmaktadır. Buradaki değer 

kavramı tüketicilerin hizmete ilişkin ne aldıkları ile ne verdiklerinin 

karşılaştırmasıdır (Zeithaml ve diğerleri, 1988). Bu modeldeki değer yapısı 

tüketicilerin ödedikleri parasal bedele karşılık elde ettikleri fayda yani  

“paranın karşılığı” dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. Müşteri değeri ve memnuniyeti bazlı hizmet kalitesi 

modeli (Oh, 1999) 

Bu hizmet kalitesi modeli, temel olarak tüketicinin satın alma 

sonrasında elde ettiği değer veya fayda ile memnuniyetini karşılaştırmasıyla 

ortaya çıkmaktadır (Oh, 1999). Önerilen model esas olarak satın alma sonrası 

Fonksiyon temelli 

hizmet kalitesi 

Teknik temelli 

hizmet kalitesi  

Göreceli (nispi) 

 fiyat 

Genel 

memnuniyet 

Genel hizmet 

kalitesi 

Ürün temelli 

kalite 

 

Şekil 10. Perakende hizmet ve algılanan değer modeli (Sweeney et al., 1997)  
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sürecine odaklanırken aynı zamanda müşteri memnuniyetine ve satın alma 

niyetine etki eden faktörleri de dikkate almaktadır (Şekil 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. Öncül ve dolaylı hizmet kalitesi modeli (Dabholkar vd., 

2000) 

Kapsamlı yapıda bir modeldir (Şekil 12). Hizmet kalitesi ile ilgili 

kavramlar bu modelde öncül, aracı ve sonuç olarak incelenmektedir. Bu 

model hizmet kalitesini fonksiyonel ve teknik kaliteye ayırarak iki temel 

boyutu olarak öncül olarak dikkate alırken aynı zamanda ürün kalitesi ve 

fiyatını da öncül olarak dikkate almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonksiyonel 

hizmet kalitesi 

 

Değer 

Satınalma 

 niyeti 

Teknik 

hizmet kalitesi 

Ürün 

kalitesi 

Nispi 

fiyat 

Şekil 12. Öncül ve aracı model (Dabholkar vd., 2000) 

 

Algılanan 

müşteri değeri 

Algılanan 

hizmet 

kalitesi 

Müşteri 

memnuniyeti 

Ağızdan-

ağıza 

tavsiye 

Tekrar satınalma 

niyeti 

Algılar 

 

Şekil 11. Müşteri değeri ve memnuniyeti bazlı hizmet kalitesi modeli (Oh, 1999) 

Algılanan  

fiyat 

Gerçek  

fiyat 
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Bu modelde, değer yani temel fayda kavramını aracı değişken olarak 

kullanırken müşteri memnuniyeti kapsamında satın alma niyetini sonuç 

değişken olarak dikkate almaktadır (Dabholkar vd., 2000). 

 

5.16. İşletmeler arası hizmet kalitesi modeli (Woo ve Ennew, 

2005 

Genel olarak yapılan hizmet kalitesi modelleri daha çok son tüketici 

boyutunda sunulan hizmetlere ilişkindir (örn. Oh, 1999; Spreng ve Mackoy, 

1996; Sweney vd., 1997; Parasuraman vd., 2005 vb.) ancak kurumlar arasında 

sunulan hizmetlerin değerlendirilmesine ilişkin hizmet kalitesi ölçümü eksik 

kalan bir alan olmuştur. Woo ve Ennew, (2005) literatürde bu boşluğu 

kapatmak amacıyla işletmeler arası hizmet kalitesi modelini geliştirmişlerdir. 

Endüstriyel pazarlarda hizmet sunan işletmelerin kalitesini çok boyutlu ve 

kapsamlı ölçerek alana önemli katkı sağlayan bir çalışmadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki Şekil 13’de gösterildiği üzere, bu model, işletmelerin 

birbirleriyle olan hizmet etkileşimlerinde altı boyut olduğunu ortaya 

koymaktadır (Woo ve Ennew, 2005). 

 

Şekil 13 İşletmeler arası hizmet kalitesi modeli (Woo ve Ennew, 2005) 

 

Ürün-hizmet 

değişimi 

Aktarım  ve 

Uyarlama 

Parasal-finansal 

değişim 

Bilgi 

değişimi 

Sosyal 

değişim 

 

İşbirliği 

İşletmeler arası 

hizmet kalitesi 

Müşteri 

memnuniyeti 

Davranışsal 

İstek-niyet 
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5.17. E-S-QUAL hizmet kalitesi modeli (Parasuraman vd., 

2005) 

Bu modeldeki hizmet kalitesi ölçeği işletmelerin internet siteleri 

üzerinden sundukları hizmetlerin kalitelerinin ölçülmesine yönelik olarak dört 

boyutlu olarak geliştirilmiştir. Hizmet sağlama, etkinlik, sistem ve gizlilik 

online hizmet kalitesini ölçümleyen E-S-QUAL ölçeğinin dört alt boyutunu 

oluşturmaktadırlar (Parasuraman vd., 2005). Bu model temelde internet sitesi 

üzerinden sunulan hizmet kalitesini ölçümlemeye odaklanmıştır. Bu modelde, 

müşterilerin bu hizmete ilişkin yaşadıkları duygular kapsam dışı 

tutulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.18. Online Perakendecilikte E-hizmet kalitesi (Collier ve 

Bienstock, 2006) 

E-ticaretin yaygınlaşmasıyla mevcut ölçeklerin e-ticaret hizmetlerine 

ilişkin kapsamlı bir model olarak e-hizmet kalitesi modeli geliştirilmiştir 

(Collier ve Bienstock, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet  

sağlama 

E-S-QUAL e-hizmet 

kalitesi 
Etkinlik 

Gizlilik 

Şekil 14. E-S-QUAL hizmet kalitesi modeli (Parasuraman vd., 2005) 

 

Müşteri geri 

kazanma 

Çıktı  

kalitesi 

Süreç  

Kalitesi 

 

Sadakat 

Müşteri 

memnuniyeti 

Şekil 15 Online Perakendecilikte E-hizmet kalitesi (Collier ve Bienstock, 2006) 
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Daha önceki hizmet kalitesi modelleri hizmet sunumunda daha çok 

tüketici etkileşimlerini dikkate alırken internet sitesi etkileşimlerini dikkate 

almamışlardır. Bu model aşağıdaki Şekil 15’de gösterildiği sürece müşterinin 

online hizmet süreci deneyimlerini temel olarak hizmet sürecindeki hizmet 

etkileşimlerini dikkate almış ancak sonuç kalitesini de dikkate almıştır. Bu 

model, müşterilerin online olarak gerçekleştirdikleri işlemlerdeki etkileşim ve 

davranışlarıyla ile bir süreç kalite algısını incelerken bununla birlikte sonuç 

kalitesi olgusuna da odaklanmıştır. 

 

5.19. Online Self-hizmet Kalite Modeli (Ding vd., 2011) 

İşletme ile müşteri arasındaki online işlemlerin sayı ve çeşitliliğinin 

artmasıyla işletmeler gelişen teknolojilerden yararlanarak müşterilerine daha 

iyi hizmet verebilmek için çeşitli self-hizmet alternatifleri geliştirmektedirler. 

Ding vd. (2011), tarafından geliştirilen bu model müşterilere sunulan self-

hizmet kalitesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu modelin temel katkısı, 

geçmişteki hizmet kalitesi araştırmalarında yönetimsel bir yaklaşım ile 

incelemeler yapılmış iken (Parasuraman vd., 2005), bu model bilgi 

teknolojileri incelemelerini de hizmet kalitesi ölçümüne dahil etmiştir 

(Kassim ve Bojei, 2005). Bu modelin diğer bir katkısı bilgi teknolojilerine 

dayalı olarak hizmetin boyutlarını oluşturması ve bu doğrultuda literatüre yeni 

bir hizmet kalitesi ölçeği kazandırmasıdır (Ding vd., 2011). 
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Şekil 16. Online self-hizmet kalitesi ölçeği (Ding vd. 2011) 
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5.20. E-Hizmet Kalitesi Modeli (Blut, 2016) 

Online perakende sektöründe hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilme 

ihtiyacıyla ortaya çıkmış bir modeldir. Bu model online hizmet kalitesinde 

belirleyici rol oynayan temel boyutları internet sitesi, müşteri hizmetleri, 

gizlilik-güvenlik ve sipariş-teslim süreci olarak ortaya koymuştur (Blut, 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 18. E-hizmet kalitesi (Blut,  2016) 
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Şekil 17. Online self-hizmet kalite modeli (Ding vd.. 2011) 
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SONUÇ 

Bu çalışmada bugüne kadar ortaya koyulan hizmet kalitesi modelleri 

incelenmiştir. İncelenen modeller özet olarak Tablo 3’de özet olarak ortaya 

koyulmuştur. 1984 yılından 2017 yılına kadar yapılan önemli belli başlı 

çalışmalardan oluşan toplamda yirmi hizmet kalitesi modeli bu çalışmada 

incelenmiştir. Hizmet kalitesi kavramı incelendiği ilk yıllardan günümüze 

gelişen ihtiyaç ve teknoloji ile yeni modellerin ortaya koyulmasını gerekli 

kılmıştır. Ancak teknolojik gelişmenin daha fazla hızlandığı günümüzde 

mevcut hizmet modellerinin veya yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi 

ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Büyük veri, yapay zekâ ve çeşitli teknolojiler 

tüketicilerin işletme ve markalarla olan deneyim ve ilişkilerini etkilemektedir. 

Buna bağlı olarak da hizmet kalitesi olgusu bunlardan etkilenecektir.  
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