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1. GENEL OLARAK PAZARLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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1.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
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elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde hizmet pazarlaması dersine bir başlangıç olarak genel olarak pazarlama
bilimi hakkında bilgi verilerek, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve pazarlama
karmasının geliştirilmesiyle ilgili olarak bilgi verilecek; ardından pazarlama karması hakkında
genel bir hatırlatma yapılacaktır.
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1.1. Pazarlamanın Tanımı
Pazarlama, temelde insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bir değişim
(mübadele; değiş–tokuş) işlemidir. Bu mübadelede, iki veya daha fazla taraftan herbiri kendi
ihtiyacını karşılamak amacıyla diğer tarafa değerli bir şeyler (mal, hizmet veya fikir) verip,
değerli başka şeyleri (para, alacak senedi vb.) elde etmektedir. Bu işlem, "gönüllü olarak",
"ilgili tarafların birbirleriyle iletişim kurmasıyla" ve her birinin "bu değiş–tokuştan fayda
sağladığına inanmasıyla" gerçekleşmektedir.
Pazarlama, işletme amaçlarına (ya da, daha genel olarak kişisel ve örgütsel amaçlara)
ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, malların hizmetlerin ve fikirlerin
"geliştirilmesi (tasarımı)", "fiyatlandırması", "tutundurulması" ve "dağıtılması" sürecidir
şeklinde tanımlanabilir. Burada, pazarlamanın sadece mevcut malların üreticiden tüketiciye
geçişi veya satışı olmadığı; üretim öncesinde başlayan pazarlama faaliyetleri (bilgi toplama,
tasarım, hatta bazen reklâm) satış ve satış sonrası (şikâyetlerin çözümlenmesi, bakım–tamir
v.b.) olmak üzere üç ayrı aşamada birbirini tamamlayan çabalardan oluştuğu belirtilmektedir.
Bu bölümde kâr amaçlı kuruluşlar olarak işletmelerdeki pazarlama ele alınacaksa da,
yukarıda "kişisel ve örgütsel amaçlar" belirtilerek, kişilerin ve her türlü örgütün pazarlama
faaliyeti olabileceği; ayrıca, mal ve hizmetler yanında fikirlerin de pazarlamanın konusu olduğu
noktalarında pazarlamanın kapsamı genişletilmektedir. Ayrıca, önemli bir husus da, başlıca
pazarlama faaliyetleri olarak, malların hizmetlerin ve fikirlerin:
– geliştirilmesi
– fiyatlandırılması
– tutundurulması ve
– dağıtılması
açık seçik bir biçimde belirtilmektedir.

1.2. Pazarlamada Modern Yaklaşım: Pazarlama Anlayışı
Pazara, tüketiciye ve tüketici tatminine ağırlıklı olarak önem verme ve tüketici yönlü
olma gibi ayır edici özellikleri olan pazarlama anlayışı, işletmelerde pazarlama
uygulamalarında görülen en ileri, en çağdaş yaklaşımdır. Ancak bu yaklaşıma, uzunca bir süreç
içinde birtakım geleneksel yaklaşımların uygulamalarından geçilerek ulaşılmıştır.
İşletmelerin "üretim yönlü" ve "satış yönlü" olmalarını ifade eden "üretim anlayışı" ve
"satış anlayışı", denilen geleneksel yaklaşımlar, ilk olarak genelde işletmeciliğin ve özelde
pazarlamanın en ileri olduğu ülke olan ABD'deki gelişme sürecini göstermekte ise de, birçok
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gelişmiş ülke benzer bir süreci daha sonra geçirmiş; pek çok gelişmekte olan ülke de geçirme
durumundadır. Özellikle satış anlayışı, mevcut malları ne yapıp edip satma ve kâr etme esasına
dayanır; bu yolda yoğun satış arttırıcı çabalara, aldatıcı-yanıltıcı reklâmlara da başvurulur.
Pazarlama Anlayışı Nedir? Her türlü satış arttırma çabasıyla aldatıcı ve yanıltıcı yollara
da başvurarak mevcut malları tüketicilere satarak kâr sağlamanın sağlıklı ve sürekli bir işletme–
müşteri ilişkisine yol açmadığı; tüketicilerin tekrar tekrar kandırılamayacağı ve çeşitli
ekonomik ve sosyal gelişmelerin de tüketicileri daha bilinçli kılma yolunda etkilediği gibi
gerçekler, zamanla (1950'ler ortalarına doğru ABD'de) işletmeleri, "ne pahasına olursa olsun
çok satıp, çok kâr etme" yerine, tüketicilere daha uzun vadeli yaklaşma; işletmenin kâr etme
amacı ile, tüketicinin satın aldığı maldan tatmin olmasını birlikte düşünmeye ve iki tarafın
çıkarlarını bağdaştırmaya yöneltmiştir.
Böylece tüketici tatminini temel alan, bunun için sadece mevcut malları satma çabası
yerine, hangi mal ve hizmetlerle tüketicilere daha iyi hizmet verilip, kâr edileceğini belirleme
yolunda pazar analizi ve mamul planlama geliştirme çalışmalarıyla üretime yön veren; uzun
dönemli ama sürekli kâr getirici satış hacmine ulaşmayı hedefleyen; bu amaçla, satış sonrası
pazarlama faaliyetlerine de önem veren pazarlama anlayışı, 1960'larda yaygınlaşmış ve diğer
ülkelere de yayılmıştır. Çoğu gelişmekte olan ülke ise, bu bakımdan uzun süren bir geçiş süreci
içindedir.
Bu yeni yaklaşım, pazarlama ile ilgili tüm faaliyetlerin ayrı bir "pazarlama bölümü"
içinde, ama diğer bölümlerle koordinasyon içinde yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Yukarıda
kısaca özetlenen pazarlama anlayışı üç temel unsura dayanmaktadır:
1. Tüketiciye yönelik tutum (Müşteri odaklı olma)
2. Bütünleşik (Koordineli) pazarlama çabaları
3. Kâr getirici satış hacmi.
İşletmelerin varoluş nedeni, pazar ve tüketici ihtiyaçları olduğu için, modern yaklaşımda
en önemli unsur, tüketiciye yönelik tutum veya tüketici yönlü olmaktır; buna müşteri odaklılık
da denilir. Pazarlama bölümü, tüketici ihtiyaçlarını belirlemeye ve bunları tatmin etmeye büyük
önem vermelidir.
İhtiyaçların tatmini, sadece yoğun tutundurma çalışmaları ile değil, bölüm içi ve
bölümler arası koordinasyonu ifade eden bütünleşmiş pazarlama çabaları ile sağlanmalıdır. Şu
halde, sadece pazarlama bölümü değil, tüm bölümler tüketiciye yönelik tutumu benimsemeli
ve pazarlama bölümü ile uyum içinde çalışmalı; ayrıca, pazarlama bölümü içindeki birimler
uygun mamul tasarımı, uygun fiyat, uygun tutundurma ve uygun dağıtım faaliyetlerini
birbirleriyle yine uyum içinde gerçekleştirmelidir. Faaliyetlerini sürdürebilmek için işletme
sadece çok satış geliri değil; tatmin edici kârı getirecek satış hacmini sağlamalıdır. Ancak bu,
"köşe dönücü" bir yaklaşımı değil, müşteri tatminine dayalı uzun dönemli kârı ifade etmektedir.
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Pazarlama bölümü veya pazarlama yönetimi, işletmenin temel unsurlarından biri olarak
işletmenin başarısında kilit bir role sahiptir ve adeta işletmenin itici gücüdür. Çünkü diğer
faaliyetler, örneğin diğer bir temel işletme faaliyet grubu olarak "üretim" ne kadar etkili ve
başarılı olarak yürütülürse yürütülsün, eğer mal ve hizmetler tüketicilere uygun değilse veya
başka nedenlerle satılamıyorsa, işletme başarısızlığa mahkûmdur. Çünkü bütün işletme
faaliyetlerinin nihai amacı olan yüksek satış gelirlerine ve kâra ulaşma ancak başarılı pazarlama
çabalarıyla sağlanır.

1.3. Tüketiciler, Pazarlar Ve Pazar Çeşitleri
Pazarlamada pazar, günlük lisanda veya iktisat biliminde olduğundan biraz farklı olarak,
bir mal veya hizmetin bugünkü tüketicileri ile gelecekte tüketici olabilecek tüm kişi ve
kuruluşları (potansiyel tüketicileri) kapsar. Bir malın pazarı; "karşılanacak ihtiyaçları" "satın
alma gücü (geliri)" ve "satın alma isteği" olan tüm kişi ve kuruluşlardan (tüketicilerden) oluşur.
"Pazar" kelimesi "talep" ile eş anlamlı kullanıldığı gibi, bazen de bu ikisi birlikte, "pazar talebi"
olarak kullanılır.
Pazarı oluşturan temel unsur tüketicidir. Tüketici teriminin kapsamı oldukça geniş olup,
kişiler, aileler, üretici veya satıcı (ticari) işletmeler, özel ve tüzel kuruluşlar ve kamu kuruluşları
belli başlı tüketim birimleridirler. Mallar, tüketicilerin satın alma amaçlarına göre, "tüketim
malları" ve "endüstriyel mallar" şeklinde iki ana gruba ayrılırken; pazarlar da, onları oluşturan
tüketiciye, daha doğrusu, yine tüketicilerin satın alma amaçlarına göre sınıflandırılır.
Nihai Tüketiciler ve Endüstriyel Alıcılar: Tüketiciler, mal ve hizmetleri satın alma
amaçlarına göre iki ana gruba ayrılır: kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "talep
eden" ve "satın alanlar", nihai tüketicilerdir. Mal ve hizmetleri kişisel ve ailevi ihtiyaçları
dışındaki amaçlarla "talep eden" ve "satın alanlar" ise, "endüstriyel (örgütsel) alıcı ve
kullanıcı"lardır.
Pazar Çeşitleri: Ülke içi pazarlar, onları oluşturan tüketicilere göre iki ana grupta
toplanabilir ki, bunlara dış pazarları da üçüncü bir grup olarak eklemek gerekir. Böylece,
pazarlar üç grupta ele alınabilir:
1. Tüketici pazarları
2. Endüstriyel pazarlar
3. Uluslararası pazarlar.
Tüketici terimi, yukarıdaki sınıflandırmada dar anlamlı olarak, günlük lisanda olduğu
gibi nihai veya en son tüketiciyi ifade etmektedir; geniş anlamda ise, her türlü tüketiciyi kapsar.
Tüketici pazarları denilince, nihai tüketicilerden oluşan pazarlar kastedilmektedir. Endüstriyel
pazarlar veya örgütsel pazarlar, her türlü malı kendi üretimlerine katmak veya satmak için
alanlar başta olmak üzere, KİT'leri, diğer devlet kuruluşlarını v.b. kapsar. Burada kastedilen
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sadece endüstri işletmeleri değildir; çünkü tarımsal üretim için tohumluk buğday veya gübre
talep eden çiftçi de bu gruba girer. Dolayısıyla, “örgütsel alıcı” ve “örgütsel pazar” terimleri
kastedilen anlama belki de daha uygun düşmektedir.
Uluslararası pazarlar ise, oldukça değişik; hem ülke içindeki diğer pazarlardan, hem de
birbirlerinden çok farklı özellikler gösteren pazarlardır.
Pazarlamacı bir pazarı inceleyip, analiz ederken, çeşitli soruların cevabını bulmaya
çalışır: "hangi mallar", "niçin", "kimler tarafından", "nasıl", "ne kadar", "ne zaman",
"nerelerden" satın alınıyor gibi. Hangi düzeyde olursa olsun, pazarlamacı, pazarları analiz edip
niteliklerini ortaya koymaya; kalitatif ve kantitatif bilgilere dayanarak da, kantitatif olarak pazar
potansiyelini belirlemeye çalışır.

1.4.

Pazar Bölümlendirme Ve Hedef Pazar Seçimi

Pazarlama yönetimi sınırlı kaynakları en etkili ve verimli bir biçimde kullanma yolunda
pazarlama planlamasına başvurur. Bu çerçevede "strateji" kavramı önem kazanmaktadır ki, bu,
genellikle "amaca ulaşmayı sağlayan yol, hareket tarzı" anlamına gelir. Daha önce de
değinildiği üzere, pazarlama planlamasında, en uygun hareket tarzlarını belirleme anlamında
pazarlama stratejisinin iki temel unsuru vardır:
1. Hedef pazar (pazarlar) ın seçimi veya belirlenmesi
2. Pazarlama karmasının oluşturulması veya geliştirilmesi.
Bunlardan ilki, hangi tüketici veya alıcı gruplarının hedef alınacağının belirlenmesi;
ikincisi ise, bu gruplara en etkili olarak nasıl ulaşılacağının programlanmasıdır. İkinci husus,
ne tür mallarla, hangi fiyatlarla, hangi tutundurma araç ve metodları ve nasıl bir dağıtımla hedef
pazarlara ulaşacağının belirlenmesidir.

1.5. Pazarlama Karması
1.5.1. Mamul Planlama ve Geliştirme
Pazarlama programlarının hazırlanmasına mamul planlaması ile başlanır. Tüm işletme
için önemli olan "mamul"ün, stratejik bir karar değişkeni olarak pazarlama açısından önemi,
işletmenin diğer pazarlama faaliyetlerinin de esasını oluşturmasına; fiyat, tutundurma ve
dağıtım kararlarını şekillendirmesine dayanır. Diğer bir deyişle, mamul planlama ve geliştirme
çalışmalarının çıktısı olan mamul, diğer pazarlama programlarının girdisini oluşturur.
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1.5.2. Fiyatlandırma
Fiyatlandırma, pazarlama yöneticisinin en başta gelen görevlerinden biridir; çünkü
fiyatlar işletmenin en önemli cari gelir kaynağıdır. Fiyatlandırma zor bir iştir ve kararları alan
yöneticinin, maliyet, talep, tüketici geliri, iş koşulları, rakip firmaların tepkileri ve benzeri
konularda değerlendirmeler yapmasını gerektirir. Yöneticinin fiyat kararlarını etkileyen başlıca
çıkar grupları: aracı kuruluşlar, rakipler, üretim faktörleri sahipleri, hükümet ve işletmenin
diğer bölümlerinin yöneticileridir.
Yöneticinin fiyatlandırma kararlarını etkileyen çeşitli faktörlerin başlıcaları olarak,
maliyet ve talep durumları, rekabet durumu, hedef alınan pazar payı, benimsenen fiyat stratejisi
ve pazarlama karmasının diğer unsurları sayılabilir.

1.5.3. Tutundurma (Satış Arttırıcı Çabalar)
"Tutundurma" veya "satışı arttırıcı çabalar", günümüzde işletmeler için önemli ve önemi
gitgide daha da artan bir faaliyettir. Mamul ne kadar iyi ve tüketiciye uygun; fiyat ne kadar
makul bir düzeyde olursa olsun, işletmenin başarısı için tutundurma çalışmaları hayati bir önem
taşır. Günümüzde tutundurmanın büyük önem kazanmasının çeşitli sebepleri vardır: üretimin
dar çevre için yapılmayıp, geniş ölçekli olması, üreticilerle tüketiciler arasındaki fiziksel
mesafenin artması, tüketici sayısının artması, gelir artışı sonucu pazarların büyümesi vb.
Tutundurma, inandırıcı, ikna edici, haberleşme veya iletişim demektir. Tüketiciye
üretilen mallar ve hizmetler hakkında bilgi vermek yanında, onun tutum ve davranışları
istenilen yönde ise bunu güçlendirmek; değilse, bunu değiştirmek ve istenilen yöne çekmek
amacı güdülmektedir. Tutundurma kavramı, esas görevi inandırıcı, ikna edici haberleşme olan
pazarlama karması araçlarını kapsar ve çok sayıda araç bu tanıma uyar. Tutundurma çeşitleri
veya metodları değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Ama dörtlü olarak yapılan ayırım genel
kabul görmüştür:
– Kisişel satış
– Reklâm
– Tanıtma (ve halkla ilişkiler)
– Satış geliştirme
– Doğrudan pazarlama.
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1.5.4. Dağıtım
Dağıtım, üretilen mamullerin tüketicilere doğru hareketiyle ilgili tüm çabaları kapsar ve
bu nedenle üretimle tüketim arasındaki bağlantıyı gerçekleştirir. Üretici bir işletme için
dağıtımla ilgili temel kararlardan biri dağıtım kanalının seçimi; diğeri ise, malların gitmesi
gereken yere zamanında ve minimum masrafla gitmesiyle ilgili fiziksel dağıtımıdır.
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Uygulamalar

13

Uygulama Soruları

14

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından biri değildir?

a) Fiyat
b) Tutundurma
c) Dağıtım
d) Pazar bölümlendirme

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışının 3 temel unsurundan biri

a) Üreticilerin maliyet planlaması
b) Tüketiciye yönelik tutum
c) Bütünleşik (Koordineli) pazarlama çabaları
d) Kâr getirici satış hacmi

3)

Aşağıdakilerden hangisi Pazar çeşitlerinden biri değildir?

a) Tüketici pazarları
b) Endüstriyel pazarlar
c) Üretici pazarları
d) Uluslararası pazarlar

4)
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin fiyat kararlarını etkileyen başlıca çıkar
gruplarından biri değildir?
a) Aracı kuruluşlar
b) Rakipler
c) Enflasyon
d) Üretim faktörleri sahipleri
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5.

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma çeşitlerinden biri değildir?

a) Reklam
b) Markalama
c) Kişisel satış
d) Satış geliştirme

6.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarı oluşturan tüketici çeşitlerinden
biri değildir?
a) Üreticiler
b) Satıcılar ya da aracılar
c) Ev hanımları
d) Hükümet birimleri

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) D
2) A
3) C
4) C
5) B
6) C
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7)
8)
9)
10)
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2. HİZMET KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, SEKTÖR OLARAK
ÖNEMİ, HİZMETLERİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

19

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.

20

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

21

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

22

Anahtar Kavramlar

23

Giriş
Ekonomik bir faaliyet alanı olarak hizmetler ve hizmet sektörü günümüzde dünyadaki
hemen hemen bütün gelişmiş ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun temel
nedeni, hizmet sektörünün hem ülkelerdeki refah ve gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olması,
hem de gelişen teknolojiye paralel olarak tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki artış ve
farklılaşmanın daha değişik hizmet türlerinin ortaya çıkmasına yol açmasıdır.
Hizmet ekonomisinin birçok ülkede bugün ulaştığı boyuta karşın, ekonomi alanında
yapılan akademik çalışmalar ve araştırmalar bu faaliyetleri göz ardı etmişlerdir. Bu nedenle
hizmetlerin iyi tanınması ve özelliklerinin bilinmesi, bu alanda çalışmayı düşünenlere önemli
ölçüde avantaj sağlayacaktır.
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2.1. Neden Hizmet Pazarlaması?
Ekonomik bir faaliyet alanı olarak hizmetler ve hizmet sektörü günümüzde dünyadaki
hemen hemen bütün gelişmiş ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun temel
nedeni, hizmet sektörünün hem ülkelerdeki refah ve gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olması,
hem de gelişen teknolojiye paralel olarak tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki artış ve
farklılaşmanın daha değişik hizmet türlerinin ortaya çıkmasına yol açmasıdır.
Toptancılık, perakendecilik, taşımacılık, banka, sigorta, sağlık, eğitim, eğlence, turizm,
danışmanlık ve özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen ve
bunun sonucunda internet, cep telefonu gibi vazgeçilmez unsurları hayatımıza sokan iletişim
gibi, insan ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılayan tüm faaliyetler, birer hizmet faaliyetidir.
Bu durum, hizmetlerin insan yaşamındaki önemini ortaya koyan basit bir gerçektir. Sadece
içinde bulunduğumuz zaman diliminde değil, gelecekte de, hizmetlerin ülke ekonomilerindeki
rolünün giderek artan bir eğilim izleyeceği öngörülmekte, bu da hizmet kavramının ne derecede
önemli olduğunu göstermektedir.
1990’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) hizmet endüstrilerinden elde
edilen toplam gelir, milli gelirin yarısından fazlasına (%70 kadarına) eşit olmuş; aynı şey
istihdam alanında da kendini göstermiştir. Şöyle ki, yine ABD’de toplam istihdam içinde
hizmet endüstrilerinin payı, 1990’larda %75’e ulaşmıştır. Bu demektir ki, ABD’de her 100
kişiden 75’i hizmet endüstrilerinde, geri kalan 25 kişi diğer sektörlerde çalışmaktadır. 2000’li
yıllarda bu oranın %80’lere ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yine 1990’lı yıllarda toplam
istihdam içinde hizmet endüstrilerinin payına, ülkeler temel alınarak bakıldığında, ABD’yi
sırasıyla Kanada (%72.25), Avustralya (%70.36), İngiltere (%69.66), Hollanda (69.50), İsveç
(%67.92), Fransa (%64.98), Japonya (%59.23), İtalya (%58.64) ve Almanya (%57.59) gibi
diğer gelişmiş ülkeler izlemektedir. Türkiye’deki duruma bakıldığında ise, hizmet sektörünün
ekonomideki payının henüz %45’ler civarında olduğu görülmekte; mevcut istihdamın ancak
%38’i hizmet sektöründe çalışmaktadır. Ancak ülkemiz nüfusunun %50’si 20 yaşın altında olup
çok genç bir nüfusa sahiptir. Bu nedenle hizmet sektörünü geliştirmek için yeterli çabayı
göstermek, istihdam sorununu çözmede büyük yardım sağlayacaktır.
Hizmet sektörünün ulusal ekonomilerdeki yerinin bu derecede önemli olmasının ve bu
sektörün ayrı bir uzmanlık dalı olarak incelenmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler şöyle
sıralanabilir;



Bu nedenlerden ilki, hizmet sektörünün insan ağırlıklı olması ve istihdam hacmindeki
büyük artışın bu sektördeki gelişmelere bağlı olmasıdır. Hizmetlerin ve hizmet
işletmelerinin ekonomideki yeri ve hacmi arttıkça, bu alanda eğitim almış insanların
çoğunun istihdam edileceği bir sektör ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, hizmetler üretim ve
istihdam açısından üzerinde önemle durulması gereken bir faaliyet alanıdır.



Hizmet sektörünün ulusal ekonomilerdeki yerinin bu derecede önemli olmasının ikinci
nedeni, sektördeki çalışma oranındaki patlamanın düşük ücretli işlerde değil, aksine yüksek
25

ücretli işlerde olmasıdır. Zira hizmet sektörü, “bilgi çağının” gerektirdiği yeniliklerle
birlikte, giderek farklılaşan ve hızla büyüyen bir sektör niteliğini kazanmıştır. Dolayısıyla
hizmet sektöründe görev alacak elemanlar, çok farklı niteliklere sahip olmak ve kendilerini
sürekli geliştirmek durumundadırlar. Bu nedenle aldıkları ücretler de söz konusu niteliklere
paralel olma durumundadır.


Hizmet ekonomisinin hızlı gelişmesi sonucu olarak, birçok hizmet ürününün fiyatının
fiziksel mallara oranla çok daha hızlı artması da hizmet sektörünün önemini arttıran bir
diğer nedendir. Üstelik fiziksel malların üretimine göre hizmet üretimi ile ilgili işlerin
ekonomik durgunluğa daha dayanıklı olması nedeniyle ve bu sektördeki hızlı gelişmenin
getirdiği nimetlerden yararlanmak üzere, fiziksel mal üreticilerinin çoğu, artık hizmet
alanında da ürün çeşitlemesine gitmeye başlamışlardır. Bu çerçevede, büyük süpermarket
ya da bölümlü mağaza, araba kiralama, hisse senedi brokerliği, dişçi muayenesi ve mağaza
içi hukuk danışmanlığı buna verilebilecek bazı ilginç örneklerdir.



Hizmetlerin ve dolayısıyla hizmet işletmelerinin sadece gelişmiş ülkelerde değil, diğer tüm
ulusal ekonomilerde bu derecede önem kazanmasının bir diğer nedeni de, insanların giderek
zenginleşmesi ve bunun sonucunda yemek, içmek, barınmak gibi temel ihtiyaçlarını
karşılayarak daha farklı şeylerin arayışına girmeleridir. Başka bir neden ise, teknolojinin
gelişmesinin de yardımıyla, insanların daha fazla boş zamana sahip olmaları ve sonuç olarak
o güne kadar almaya güç veya isteklerinin olmadığı seyahat, eğitim, kültür, sağlık, iletişim
gibi hizmetleri daha çok talep eder hale gelmeleridir.



Hizmetleri ulusal ekonomilerde önemli bir çarpan etkisine sahip olması da hizmet
sektörünün önemini arttıran bir başka nedendir. Şöyle ki, hizmet üreticilerinin ilk aşamadaki
harcamaları daha sonraki harcamaları tetikler. Üreticiler girdilere harcama yapar, bu
girdileri arz edenler de bunun karşılığında daha fazla girdi satın alabilir. Baştaki harcamanın
çarpan etkisi sonucu kişisel gelirde başlangıçtaki harcamadan birkaç katı oranında daha
fazla artış meydana gelir. (Mesela Eskişehir Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e olan
katkısı, ya da İngiltere’de Liverpool, Stroke on Trend, Glasgow ve Gateshead’de yapılan
Ulusal Bahçe Düzenlemeleri Festivali’dir. Hükümetin desteklediği bu etkinlik, öncelikle
bölgede belirli sayıda doğrudan bir istihdam ve iş olanağı sağlamıştır. Daha sonra bu festival
nedeniyle konaklama ve ulaşım gibi hizmetlere olan talep artmış, bunun yanı sıra somut
ürünlere de ek bir talep yaratılmıştır.

Hizmet ekonomisinin ülkelerde bugün ulaştığı boyuta karşın, ekonomi alanında yapılan
akademik çalışmalar ve araştırmalar bu faaliyetleri göz ardı etmişlerdir. Bu nedenle hizmetlerin
iyi tanınması ve özelliklerinin bilinmesi, bu alanda çalışmayı düşünenlere önemli ölçüde
avantaj sağlayacaktır.
Üstelik hizmetlerin somut mallardan ayrı değerlendirilmesini gerektiren birçok özelliği
bulunmaktadır. Bu nedenle de, hizmet işletmelerinde somut mal üreten işletmelerden farklı
olarak uzmanlaşmış elemanlar istihdam edilmekte ve değişik yönetim teknikleri
kullanılmaktadır. Dolayısıyla, somut mal üretim yapan işletmelerde elde edilen bilgi ve
deneyimler hizmet işletmelerine uyarlanamamaktadır.
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2.2. Hizmet Sektörünün Tarihsel Gelişimi
Klasik olarak ekonomik dönemlere ait tanımlamalar, ekonomik gelişme dönemlerini;
“endüstri öncesi dönem”, “endüstri dönemi” ve “endüstri sonrası dönem” olarak üçe
ayırmaktadır. 1800’lerde başta ABD ekonomisi olmak üzere birçok ülke ekonomisi, “endüstri
öncesi dönem” aşamasındaydı. Bu dönemde istihdam ve işgücü daha çok tarım ve tarımla
bağlantılı endüstrilerde yer alıyordu. Bu dönemde işgücünün yaklaşık % 80’i tarımla
uğraşıyordu.
İstatistiklere göre, söz konusu dönemde hizmetlerle ilgili meslek olarak en çok uşaklık
ve gemicilik yer alıyordu. Bu dönemde aile ilişkileri ve gelenekler önemli iken, eğitim ve yenili
yaratma düşüncesi önemli olmadığı gibi endişe verici olarak da görülmekteydi. Yaşam kalitesi
doğaya bağlıydı ve geleceğe yönelik bir çalışma pek söz konusu değildi. Amaç daha çok günü
kurtarmak üzerine yoğunlaşmaktaydı.
“Endüstri dönemi”nin yoğunlaştığı nokta ise işgücü verimliliğinin en üst düzeye
çıkarılması ve daha düşük fiyata daha fazla mal üretmek amacına dönüktü. İşgücünün önemli
bir bölümü önceden belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili iken, endüstriyel
ürünlerin montajının yapıldığı fabrikalarda çalışma sistemi bu anlayışı açıklamaktadır. Örneğin,
Henry Ford’un otomobil montaj fabrikası 1900’lerin başlarında işgücü süresini bir otomobili
monte etmek için gerekli olan 13 saatten 1,5 saat gibi kısa bir süreye düşürmeyi başarmıştı.
“Endüstri dönemi” anlayışı bireyleri ya da bireysel işgücünü fabrikalardaki
makinelerin yalnızca basit bir parçası olarak görmekte ve örneğin mesai bitmeden işi bitirmek
çok önemli sayılmaktaydı. 200 kişilik bir montaj fabrikası işini yapmakta geç kalan bir işçi için
açık kalamazdı. Bu nedenle de kendilerine verilen görevi eksiksiz yapabilmek de işçiler için en
temel özellik olarak kabul edilmekteydi. Mal üretmek için temel anlayış, daha az giderle daha
çok çıktı alınması ve böylece karlılığın arttırılmasıdır. Bununla birlikte bu dönemde ücretler
kısılmakta, beyinlerinden çok bedenleriyle çalışan mavi yakalılara (işçilere) en düşük
standartlarda yaşam düzeyi sağlanmaktadır.
1950’lerden sonra başta ABD olmak üzere sanayileşmiş ülkeler “endüstri sonrası
dönem”e geçmiştir. Bu tarihlerden günümüze kadar, hizmet üreten endüstriler artmış ve bu
sektörün istihdam ettiği işgücü de yaklaşık olarak % 50’den % 80’lere çıkmıştır. Bu oran
kuşkusuz mal /hizmet karışımı niteliğinde olan sektörleri de kapsamaktadır. Endüstriyel dönem
sonrasında başlıca hizmetler, “sağlık”, “eğitim” ve “eğlence” alanlarında ortaya çıkmıştı. Daha
ileri aşamalarda ise, “deneyim ve bilgi” olarak adlandırılan alan, hizmet ekonomisinin bir alt
kümesi olarak ekonomik gücün hâkimi olacaktır. Ekonomide bilgi gücü, beden gücünden daha
belirgin bir özellik olarak yerini almakta, işletmeler ve örgütler işçilerini sadece daha önceden
programlanmış bir görevi yerine getirmeleri bakımından değil, aynı zamanda sorgulama,
yaratıcılık ve analiz yapma yeteneklerine göre değerlendirmektedir.
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Mesleklerde ve mesleklerin özelliklerinde meydana gelen değişimler, yapılan işin
doğasını da değiştirmektedir. İstatistiklere göre, 1900’lerde “mavi yakalı” işçilerin üretimde
hâkim unsur olması sonucu, “beyaz yakalı” işçilerin sayısı % 50 oranında azalmıştı. Bugün ise
durum tam tersine dönmüştür. Yani artık beyaz yakalı çalışanlar, mavi yakalı işçi sayısını ikiye
katlamış durumdadır. Endüstriyel dönem sonrasında, üretim dallarında hizmet işletmeleri de
sayısal olarak iki kat artış göstermiştir. Daha da belirgin olan diğer bir gösterge ise, ekonominin
hizmet üreten alanlarının, eskiden olduğundan çok daha fazla oranda ekonomide yer alması ve
yeni mesleklerin diğerlerinden çok daha fazla oranda hizmet sektöründe yer almış olmasıdır.

2.3. Hizmet Sektörünün Diğer Sektörlerle Beraber İncelenmesi
Gelişmiş toplumlarda sektörler genel olarak birincil, ikincil ve üçüncül sektörler olarak
3 ana kesimde incelenir. Bu sektörler alt sınıflara aşağıdaki gibi ayrılmışlardır:

Birincil Sektörler


Tarım



Ormancılık



Hayvancılık



Balıkçılık



Avcılık

İkincil Sektörler


Somut mallar



Yapı ve İnşaat

Üçüncül Sektörler


Elektrik, gaz ve su



Toptan ve perakende ticaret



Ulaşım



İletişim



Finans ve işletme hizmetleri
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Kamu yönetimi ve savunma



Turizm

Yukarıda görüldüğü gibi, birincil ve ikincil sektörler somut ürünleri; üçüncül sektör ise
hizmet ürünlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla birincil ve ikincil sektörlerden farklı olarak,
üçüncül sektör, yani hizmet sektörü, genellikle somut ürünler üretmez. Birincil ve ikincil
sektörler, üçüncül sektöre göre ekonomik yaşamda daha uzun bir tarihsel geçmişe sahiptir.
Birincil sektörde üretim faaliyetleri, toplumların oluşumuyla, ikincil sektörde ise toplumların
üretim teknolojilerini geliştirmesiyle başlamıştır. Bu nedenle üçüncül sektörler, birincil ve
ikincil sektörler ile karşılaştırıldığında daha yeni ve dünyada gelişmiş ekonomilere sahip
ülkelerde kendini daha yoğun hissettiren bir kavram ve ekonomik faaliyet alanı olarak ortaya
çıkmaktadır.
Günümüzde hemen hemen tüm ülkelerde, üçüncül sektörlerin varlığı belli düzeylerde
görülse de, gelişmiş ülkelerin diğer ülkelere göre, bu hizmet sektörünün yarattığı ekonomik
hacim ve gelir pastasından daha büyük bir pay aldığı bilinmektedir. Bu nedenle, bir ülkede
üçüncül sektörlerin gelişmesinin, ülkedeki kişi başına düşen gelirdeki artış, kişilerin sahip
oldukları boş zamanın artması ve yükselen yaşam standartlarıyla doğru orantılı olduğu
savunulmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, birçok gelişmiş ülkede gözlenen sosyoekonomik
değişimler, araştırmacılar tarafından hizmet sektörünün doğuşu olarak kabul edilir. Bu
ülkelerde hizmet ekonomileri ve sektörleri büyük miktarda işgücünün sanayi ve tarımla
uğraşmak yerine, hizmet üretiminde yer almaya başlamalarıyla oluşmuştur.
Gelişmiş ülkelerde 1950 ve 1960’larda kişi başına düşen ortalama gelir düzeyinin
yükselmesi, çok sayıda kişinin ev, otomobil, elektronik aletler ve giyim gibi somut ürünleri
satın alma gücünü arttırmıştır. Ayrıca boş zamanın artması, insanların eğlence ve kendini
geliştirme gibi faaliyetlere daha fazla yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Hizmet sektörünün
önemli bir bölümü olan turizm eğiliminin de yine kişisel gelirdeki artışla bağlantılı olduğu
kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra, son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte
olan ülkelerde sağlık, eğitim, finans, çocuk bakımı gibi hizmetlere yönelik talebin oldukça
yoğun olduğu gözlenmektedir.
Yaşam biçiminin değişmesi de hizmet sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Son 40 yılda kadınların gelişmiş ülkelerdeki içindeki payı iki kattan daha fazla artmıştır. Bu
ülkelerde 18-34 yaş aralığındaki kadınların % 70’i günümüzde çalışmaktadır. Bu nedenle çocuk
ve ev bakımı ve diğer zaman kazandırıcı hizmetlere olan gereksinim artmıştır. Tüketiciler
yemek pişirmek, ev temizlemek, evin tamiratını yapmak, vergi ödemek gibi görevlere zaman
ayıramamaktadır. Bunun sonucunda da bazı zincir işletmeler giderek hızlı bir şekilde
büyümüştür. Dahası, gelişmiş ülkelerde insanlar zinde görünmeye ve kişisel bakıma daha
düşkün hale gelmiş ve böylece vücut bakımı ve boş zaman değerlendirmeye yönelik faaliyetleri
gerçekleştiren tesislerin sayısı artmıştır. Genel olarak bakıldığında özellikle gelişmiş Avrupa
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ülkelerindeki nüfus yaşlanmaktadır ve bu değişim sağlık ve bakım hizmetlerinin artmasına yol
açmıştır. Son olarak, satış sonrası hizmet gerektiren somut ürünleri sayısı ve karmaşıklığı
artmış; bu da bakım- tamir hizmetlerine olan talebi de arttırmıştır.
Üstelik büyük perakendeci işletmeler mağazalarına ek hizmetleri başarıyla
yerleştirmektedir. Tek bir yerde ek hizmetleri müşteriye sunmak hep daha fazla hizmet isteyen
müşteriyi tutmak ve tatmin etmek için mükemmel bir yoldur. Örneğin ABD’de Sears firması
geleneksel mağazacılık hizmetlerinin yanında optik hizmetler, otomobil bakımı ve diğer
hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır. Müşteri bir kere mağazaya geldiğinde bir başka kez
mağazaya gelmesi ve mağazanın sunduğu deneme olasılığı artmaktadır.
Ekonomide sadece tüketici hizmetleri değil, işsel (endüstriyel) hizmetler de artış
göstermiştir. Bu hizmetler; tamir ve bakım, montaj, malzeme kiralama, pazarlama araştırması,
danışmanlık, reklâm, büyük binaların yönetimi gibi hizmetleri içermektedir. Üstelik
bakıldığında günümüzde, işsel hizmetler için yapılan harcamanın miktarı tüketici hizmetlerine
yapılanı aşmıştır.
Tüm bu açıklamalardan, hizmet sektörünün, ekonomilerin hemen hemen tamamının
önemli bir parçası haline geldiği bilinen bir gerçektir. Hizmetlerin pazarlama yöntemlerini
belirlemek için de, öncelikle hizmetlerin ekonomideki yerinin ve rolünün değerlendirilmesi
gerekir.

2.4. Hizmetlerin Tanımı ve Anlamı
Hizmeti tanımlamak oldukça zordur; bu zorluktan ötürü hizmetle ilgili olarak
geliştirilen tanımlar birbirinden farklılık göstermektedir. Amerikan Pazarlama Birliği’ne göre
hizmetler; “soyut (en azından geniş ölçüde), üreticiden kullanıcıya direkt olarak mübadele
edilen, taşınamayan, depolanamayan ve hemen hemen derhal bozulabilir nitelikte olan
mallardır”; diğer bir tanıma göre de hizmet, “fiziksel olarak var olmayan bir fiil, bir performans
ya da bir çabayı içeren soyut bir üründür”. Söz konusu her iki tanımda da hizmetin önemli
özelliklerinden biri olan “soyutluk” vurgulanmakta olup, hizmeti tanımlamanın zorluğu bu
özelliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü fiziksel mallar da bazen hizmetler gibi soyut faydalar
ortaya koyabilmekte; bu nedenle hizmetler ile fiziksel boyutu olan mallar arasındaki fark her
zaman belirgin olmamaktadır. Zira tam anlamıyla fiziksel boyutu olan bir mal olarak nitelenen
makine bile – satış elemanı müşterisinin en ayrıntılı taleplerini karşılamak için çözümler üretme
çabasına girdiğinde - hizmete dönüşebilmekte; ya da bir araba satın alındığında, satın alınanın
mal mı yoksa bir ulaşım hizmeti mi olduğu her zaman açık olarak fark edilememektedir. Üstelik
birçok imalatçı, ürettikleri fiziksel malların yanında hizmet ürünleri de üretmekte; birçok
hizmet işletmesi de ürettikleri hizmetlerle birlikte fiziksel boyutu olan mallar sunabilmektedir.
Bunun nedeni, üretilen hizmetlerin bir kısmının fiziksel boyutu olan mallardan ayrılamaması,
fiziksel boyutu olan malların da destekleyici hizmetler gerektirmesidir. Böylelikle çeşitli
durumlarda işletmeler, fiziksel mal ve hizmetlerin bir karışımını sunabilmektedirler. Şekil 1.1,
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saf mallar ve saf hizmetler yanında birçok ürünün, mal ve hizmetin bir karışımı olduğunu
göstermektedir.

Şekil 1.1: Mal ve Hizmetlerin Sıralanması

Şekil 1.1’de sol uçta “saf mallar”, örneğin konserve yiyecekler yer almakta; onun hemen
yanında hazır giyecekler (giyeceğin bedene göre daraltılması veya tezgahtar yardımı), sağında da
sırasıyla daha fazla hizmetle desteklenen bir mal olan otomobiller, kumaşlar ve halılar (el yapımı olması
nedeniyle emek yoğun), restoran yiyecekleri (garsonun hizmeti, restoranın görünümü vb.), tamirat işleri
(makineyi yapacak olan kişi veya kişilerin sunduklarının hizmet olması), havayolları seyahati ve en sağ
uçta ise “saf hizmet” niteliğinde olan sigorta danışmanlığı, eğitim gibi tamamen soyut ürünler yer
almakta; böylece iki uç arasında mal ve hizmetlerin değişik karışımları bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak hizmet; “gerçekleştirilen mübadelenin temel hedefi
müşterilerin isteklerini tatmin etmek olan tanımlanabilir ve soyut faaliyetlerdir”. Söz konusu tanım, mal
ve diğer hizmetlerin satışını destekleyecek tamamlayıcı hizmetleri kapsamamaktadır. Bunun nedeni,
herhangi bir faaliyetin hizmet olarak tanımlanabilmesi için, belirli bir fiyatının olması ve satışa
sunulması gereğidir; aksi takdirde, hizmetten çok malı tamamlayan bir işlem olarak değerlendirilir.
Dolayısıyla bir faaliyetin hizmet olarak tanımlanabilmesi için ekonomik boyutunun olması
gerekmektedir. Buna göre hizmet; “çıktısı, fiziksel bir ürün ya da yapı (construction) olmayan,
genellikle üretildiği yerde tüketilen ve kullanıcısına zaman tasarrufu, konfor, sağlık vb. şeklinde değerler
sağlayan, esasen soyut ekonomik faaliyetlerdir”. Örneğin, temizlik hizmeti veren bir firma, müşterilerini
günlük işler yapmaktan kurtardığı için onlara zaman tasarrufu, bölümlü mağazalar ve marketler,
birçok ürünü bir arada sattıklarından ötürü konfor ve bir hastane veya doktor ise insanların sağlık
sorunlarına çözüm bulduğundan sağlık sunmaktadır.
Hizmetlerle ilgili tanımları daha da arttırmak mümkündür. Ancak sosyal, ekonomik ve
teknolojik gelişmelere bağlı olarak, her an yeni bir hizmet tanımının ortaya çıktığı ve mevcut tanımların
da farklılaştığı görülmektedir. Özellikle 1990’lardan sonra bilgi teknolojilerindeki gelişmeler bu süreci
daha da hızlandırmıştır. Söz konusu nedenlerden ötürü, araştırmacılar ve uygulamacılar arasında bu
konuyla ilgili olarak giderek artan bir bilinç ortaya çıkmakta ve yeni hizmet tanımlarını tartışmaya
devam etmek gereksiz görünmektedir.
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2.5. Hizmetlerin Özellikleri
Yukarıda yapılan tanım ve açıklamalardan anlaşıldığı üzere, hizmetlerin kendilerine
özel yapıları vardır. İşte bu yapılar nedeniyle, geleneksel olarak fiziksel mal esasına dayanarak
geliştirilmiş olan pazarlama, hizmetlerin pazarlanmasında ortaya çıkan bazı problemlerin
çözümünde yetersiz kalmış; bunun sonucunda, “hizmet pazarlaması” olarak adlandırılan yeni
bir disiplin gelişmiştir. Hizmeti fiziksel mallardan ayıran ve sırf hizmet için yeni bir pazarlama
disiplininin doğmasına neden olan ayırıcı birtakım karakteristik özellikleri vardır ki, bunlar:
soyutluk, bölünmezlik, değişkenlik (heterojenlik) ve dayanıksızlıktır.

2.5.1. Soyutluk
Fiziksel mal, adından da anlaşılacağı gibi elle tutulup gözle görülebilen ve beş duyu
organıyla algılanabilen bir nesne iken; hizmet, gerçekleştirilen bir eylem, ortaya konulan bir
performans, harcanan bir çabadır. Dolayısıyla fiziksel bir ürün satın alındığında somut bir nesne
elde edilmekte; elde edilen bu nesne görülmekte, dokunulmakta, koklanmakta ve
saklanabilmektedir. Oysa hizmet satın alındığında, soyutluk özelliğinden ötürü, onu gösterecek
somut bir nesne genellikle olmamaktadır. Hizmetin soyutluk özelliğinin tüketiciler için yarattığı
birtakım sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlardan ilki, hizmeti satın alan kişi için belirsizliğin
söz konusu olmasıdır. Çünkü soyutluk özelliğinden ötürü müşteriler, hizmetin kalitesini, onu
satın alana kadar değerlendirememektedirler. Dolayısıyla, ihtiyacını karşılamak üzere hizmet
satın alma niyetinde olan bir tüketici, alacağı hizmetin kalitesini bilmemekte ve bu durum
karşısında, hizmet kalitesi hakkında somut birtakım ipuçları bulmaya çalışmaktadır. Bu
ipuçları, hizmetin verileceği yer, hizmeti verecek insanlar, kullanılan malzeme, iletişim araçları
ve fiyat olabilmektedir. Bu yüzden hizmet üreticilerinin öncelikli hedeflerinden biri de,
sundukları hizmetleri bir şekilde somutlaştırma yoluna gitmektir.
Hizmet üreticileri, sundukları hizmetleri somutlaştırma yolunda bazen, hizmetin
tamamlayıcısı olarak fiziksel bir ürün kullanabilmekte; böylelikle hizmet, müşterilerin gözünde
daha dokunulabilir hale gelmektedir. Bankaların kredi kartlarını geliştirmesi buna verilebilecek
güzel bir örnektir. Visa, mastercard ve diğer taksit imkânı sağlayan kartlar gibi somut ürünler
ya da bir tiyatro oyununun afişi hizmet pazarlamasında soyutluğun yarattığı problemlerin bir
kısmını ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte, her zaman hizmetin tamamlayıcısı olarak
fiziksel bir mal üretebilme imkânı olmamakta; böyle bir durumda, işletmeler bazen hizmetin
müşteriler tarafından algılanmasını kolaylaştıracak ve soyutluk problemini ortadan kaldıracak
bir takım pazarlama stratejileri geliştirmektedirler. Örneğin bir sigorta şirketi, soyut sigorta
hizmetini, somut bir takım objelerle ilişkilendirerek somutlaştırabilmekte ve böylelikle sigorta
hizmetinin müşterilerin zihnindeki algılanmasını kolaylaştırmaktadır. “X Sigorta şirketi ile
güvenli ellerdesiniz”, “Y Sigorta şirketinin şemsiyesi altında” veya “Z Sigorta şirketinin
koruma örtüsü” gibi. Bu sloganlarda eller, şemsiye ve örtü objeleri sigorta yaptırmanın
insanlara sağlayacağı yararları daha etkili bir şekilde ifade etmek için kullanılmakta ve
hizmetlerin, tüketicilerin zihnindeki algılanmalarını kolaylaştıran araç görevini görmektedirler.
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Söz konusu araçların somut olmasının, hizmet ürününün pazarlamasını kolaylaştırması gibi
önemli bir avantajı da bulunmaktadır.

2.5.2. Bölünmezlik
Fiziksel mallar önce üretilmekte ve depolanmakta, daha sonra pazarlanarak satılmakta
ve tüketilmektedirler. Hizmetler ise önce pazarlanarak satılmakta, sonra aynı anda üretilip
tüketilmek suretiyle, onu üreten kişiden ayrılmayarak, adeta bir parçası olmaktadırlar. Bu
durumda hizmeti sunan kişi, hizmetin kendine özgü olduğunu, başka birinin aynı şekilde
sunamayacağı fikrini müşterisine kabul ettirmeye çalışarak ürününü farklılaştırma yoluna
gitmektedir.
Hizmetin bölünmezlik özelliğinden ötürü sadece onu üreten kişi üretim sürecine
katılmamakta; aynı zamanda, tüketici de söz konusu süreç içinde aktif bir şekilde yer alarak
hizmet çıktısını etkilemektedir. Tüketici ve hizmet üreticisi arasındaki karşılıklı bu etkileşim,
iki taraf arasında direkt bir ilişkinin doğmasına yol açarak, hizmet kalitesinin iyi ya da kötü
olmasına neden olmaktadır. Zira üretici ile tüketici arasındaki karşılıklı etkileşim sonucu ortaya
çıkan direkt ilişki, tüketici tatminini belirlemede önemli bir faktör haline gelmektedir. Bunun
en önemli nedeni, hizmeti yerine getiren kişilerden ötürü tüketicinin hizmeti kişiselleştirmesi
ve ancak onu üreten kişiden hoşlandığında, verilen hizmetten memnun kalmasıdır. Aksi halde
sonuç; tüketicinin yeni bir hizmet organizasyonu arayışı olabilmektedir. Yöneticiler açısından,
hizmetin bölünmezlik özelliğinden kaynaklanan problemi aşmanın en iyi yolu, müşterilerle
etkin olarak iletişim kuracak, onların duygularını anlayıp paylaşacak ve her zaman kibar ve
anlayışlı bir yaklaşım içinde olacak elemanlar seçip yetiştirmektir. Hizmetlerin bölünmezlik
özelliği, kısaca yöneticilerin hem kendi elemanlarını hem de müşterilerini aynı anda
yönetmelerini gerektirir.
Hizmet üretimi sırasında tüketicinin de süreçte aktif olarak yer almasının sağlayacağı
olumlu bir takım unsurlar da bulunmaktadır. Şöyle ki, süreç sırasında üreticinin, tüketicilerle
direkt ilişki içinde olması, hizmet kalitesi hakkında anında geri besleme fırsatı elde etmesine
yol açmaktadır. Zira üretici ve tüketici bir arada olduğundan, tüketici, hizmetten tatmin
olmadığı an bunu belli ederek üreticinin, anında fikir sahibi olmasını sağlamakta ve gerekli
düzeltici tedbirleri almasına yardımcı olmaktadır.
Hizmetin bölünmezlik özelliğinin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de tüketicilerin
sunulan hizmetlerden çoğunlukla birlikte yararlanmasıdır. Örneğin bir restoran hizmeti
yalnızca bir tüketiciye değil aynı zamanda işletmeye gelen çok sayıdaki diğer tüketicilere de
verilir. Hizmet ürünlerinin bir kısmının değişik insanlara aynı anda sunulmak durumunda
olması bazen müşterilerde tatminsizlik yaratabilir. Örneğin bir restoranda yemek yerken yan
masadan gelen yüksek sesle konuşmalar insanları rahatsız eder, bir otel odasında uyurken yan
odadan gelen müzik sesi diğer müşterinin sakin bir gece geçirmesine engel olur ya da otele
kayıt sırasında bir otobüs dolusu turist grubunun gelmesi diğer müşterileri uzun süre
beklemesine neden olabilir.
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2.5.3. Değişkenlik (Heterojenlik)
Ne bir hizmet işletmesinin, ne de bireysel olarak hizmet veren kişilerin verdikleri
hizmetleri standartlaştırma olanakları yoktur. Sunulan hizmetlerin her biri diğerinden farklıdır.
Bu da hizmetin değişken bir özelliğe sahip olması anlamına gelmektedir. Hizmetin değişken
olmasının nedeni, hizmet kalitesinin nerede, ne zaman ve nasıl sunulduğuna ve özellikle onu
sunan kişiye bağlıdır. Benzer hizmetleri veren farklı kişilerin hizmet çıktılarındaki değişkenlik
bir yana, aynı insan bile farklı zamanlarda farklı kalitede hizmet sunabilmektedir. Çoğu zaman
müşterilere karşı kibar ve sakin olan bir kişi, bazen sinirli ve kaba olabilmektedir. Bu durum,
kişinin moral durumu, iş yoğunluğu, müşterinin hizmetle ilgili olarak işbirliği yapma derecesi
ve kişilik özellikleri gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Tüm bu faktörler oldukça
değişken olduğundan, makineden farklı olarak insanların tutum ve davranışları tutarlı
olmamakta ve önceden tahmin edilememektedir.
İşletmeler, hizmetin değişkenlik özelliğinin yol açtığı olumsuz etkileri azaltmak veya
tamamen ortadan kaldırmak için çeşitli stratejiler uygulamaktadırlar. Söz konusu stratejilerden
ilki, personel seçimini dikkatli yapmak, seçilen personeli motive ederek verimliliklerini
arttırmak ve belirli dönemlerde eğitime tabi tutarak daha iyi yetişmelerini sağlamaktır. İyi
yetiştirilmiş ve motive edilmiş elemanlar, standart davranışlar izleme ve ani taleplerle başa
çıkma konusunda daha başarılı olmaktadırlar.
Hizmetin değişkenlik özelliğinin yol açtığı olumsuz etkileri azaltmakta uygulanabilecek
diğer bir strateji de hizmeti sanayileştirmektir. Hizmeti sanayileştirmek, hizmeti sunacak olan
elemanların yerine ikame edebilecek makinelerin geliştirilmesi ve kullanılması anlamına
gelmektedir. Hizmetin sanayileştirilmesine verilebilecek iyi bir örnek, bankalarda kullanılan
ATM’lerdir. ATM’lerin en önemli yararı, insan davranışlarındaki değişkenlik ve tutarsızlıktan
kaynaklanan açığı kapatmaları; diğer bir ifadeyle, geleneksel banka hizmetlerinde
standardizasyonu (hizmet kalitesindeki değişmezliği) sağlamalarıdır. Böyle bir uygulama, tüm
müşterilerin makineden daha fazla hoşlanıp, tamamen onu kullanacağı anlamına elbette
gelmemektedir. Aksine, yapılan uygulama ile güdülen amaç, insanlar tarafından sunulan
hizmetlerin yol açtığı hoşnutsuzluk ve değişkenliği ortadan kaldırabilmektir.

2.5.4. Dayanıksızlık
Fiziksel mal üreten işletmeler, çeşitli nedenlerle, daha çok da sabit üretim düzeyini
sürdürürken, ani talep artışlarını karşılayabilmek için stok yapmaktadırlar. Hizmet ise soyut bir
eylem olduğundan ötürü depolanamamakta ve biriktirilememektedir. Rezervasyonu
yapılmayan bir uçak koltuğu, uçuş gerçekleştiğinde her zaman boşa gitmektedir. Bu nedenle
hizmetler dayanıksızdır. Hizmetin dayanıksız olması, onun daha sonra satılmak veya
kullanılmak üzere saklanamayacağı anlamına geldiğinden, planlanan zamanda kullanılmayan
hizmet, hizmet üreticisi için kayıp bir gelir anlamına gelmektedir.
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Hizmetin dayanıksızlık özelliği, talep sabit olduğunda sorun olmamaktadır. Çünkü
gerek personel, gerekse kapasite, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için planlanabilmektedir.
Ancak talep dalgalandığında, hizmet işletmelerinin işi güçleşmektedir. Bu durumdan
korunmanın en iyi yolu, arz ve talebi dengelemeye çalışarak rekabet avantajı yakalamak; diğer
bir ifadeyle, talebin az olduğu dönemlerde düşük fiyat uygulamak, az personel çalıştırmak ve
vazgeçilebilir kapasiteleri kullanmamaktır. Talebin yoğun olduğu dönemlerde ise personel
sayısını arttırmak ve özel bir takım promosyonlarla yoğun dönemlerdeki talebi, yoğun olmayan
dönemlere kaydırmak akılcı olmaktadır.

2.5.5. Mülkiyet Yokluğu (Sahiplik)
Mülkiyet yokluğu, mallar ile hizmetler arasındaki ana farklılıklardan biridir. Fiziksel
boyutu olan bir malı satın alan kişi o malın sahibi olur, hizmet sektöründe ise ancak bir
kolaylıktan, tesisten belirli bir süre faydalanılabilir. Örneğin, otel odasından faydalanmak ya da
müzede geçirilecek zaman için ödenen ücret gibi. Her ne kadar bazı hizmet türleri için belirli
zaman süreleri için sahiplik söz konusu olsa da (örneğin evlerde sürekli bakıcı ya da temizlikçi
bulundurulması gibi), hizmetlerde fiziksel bir mal sahipliğinde olduğu gibi sürekli sahiplenme
söz konusu değildir. Hizmetlerin sürekli sahipliği geçmişte yalnızca kölelik döneminde söz
konusu olmuştur.

2.6. Hizmetlerin Sınıflandırılması
Bilim felsefesi her zaman sınıflandırıcı şemaları çok önemli görmüştür. Özellikle bir
disiplinin ilk gelişme dönemlerinde sıralamalar ve sınıflandırmalar daha derin inceleme
yapmak için patika olarak kullanılır. Bu yapı özellikle pazarlamada çok görülür. Ancak
pazarlamada sınıflandırmalar yapmak hem çok önemli hem de çok zordur.
Üstelik hizmet sektöründe sınıflandırma daha da zordur. Çünkü hizmetler çok farklı ve
geniş bir yelpazede yer alır. Uluslararası bir banka zincirini, bir kuaförü ya da bir doktoru aynı
hizmet grubu içinde incelemek olanaksızdır. Farklı hizmetlerin ortak özelliklerinden yola
çıkılarak yapılan sınıflamalar, yöneticilere de karar almada yarar sağlamaktadır. Hizmetlerin
sınıflandırılması için çeşitli denemeler yapılmıştır. Önce bunlardan önemli olan birkaçı
tanıtılıp, daha sonra bugüne kadar yapılan hizmet sınıflandırmaları özet olarak verilecektir.

2.6.1. Pazarlanabilir Hizmetler ve Pazarlanamayan Hizmetler
Hizmetlerin bir kısmında sosyal ve ekonomik çevre bir dönemde hizmetin sunduğu
faydaları pazar dışı mekanizmalar tarafından dağıtmayı seçer. Kamuya herhangi bir ücret
beklenmeden sunulan hizmetler bu kısım içinde yer alır. Çünkü insanları bu tür hizmetlerin
kullanımından dışlamak mümkün değildir. Örneğin, insanların yaya geçidini kullanmasından
35

para almak gibi. Bir insanın bu hizmetten yararlanması diğerlerinin yararlanmasını engellemez.
Ancak, hizmetlerin pazarlanabilir ve pazarlanamaz biçimindeki bu ayırımı, politik, ekonomik,
sosyal ve teknolojik çevredeki değişimlere göre değişebilir. Söz gelişi, ülkemizde şehirlerarası
yollardan yararlanılması için ücret alınması daha önceleri düşünülemez iken bugün otobanlar
pazarlanabilen ve ücreti ödenen hizmetler haline dönüşmüştür.
Bu tür bir sınıflandırmada politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevredeki değişimlere
göre hizmetin her iki gruptan birinde yer alabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, çocuk bakımı,
yemek pişirme, temizlik gibi hizmetler birçok toplumda ev içinde sağlanan hizmetler iken,
günümüzde batı toplumunda pazarlanan ve talebi olan sektörler haline gelmiştir.

2.6.2. Üretici Hizmetleri ve Tüketici Hizmetleri
Tüketici hizmetleri, hizmetleri kendisine bir fayda sağlamak amacıyla kullanan bireyler
için sağlanır. Bu hizmetlerin tüketiminde bunun ötesinde bir ekonomik fayda yaratılmaz. Diğer
taraftan, üretici hizmetleri ise bir işletmeye sağlanan hizmetlerdir ve işletme ekonomik faydası
olan bir şey üretir. Bazı hizmetler ise hem üretici hem de tüketiciler için üretilir.
İşletmeler arası pazardaki hizmetler de iki gruba ayrılabilir: Birinci kategori, ürünler
tarafından desteklenen hizmetlerdir ki bu durumda fiziksel bir ürünle ilgili geniş bir yelpazedeki
hizmet bileşenleri ürünün kendisi tarafından sunulan teknik çözümler kadar önemlidir.
Makinelerin bakım ve onarımları, bilgisayarların satışıyla birlikte sunulan danışmanlık
hizmetleri, bir ekipmanın kullanımıyla ilgili eğitim programları, dağıtım ve ulaştırma hizmetleri
ürün – hizmet bağı için örnek verilebilir. İkinci kategori ise herhangi bir fiziksel ürünle ilişkisi
olmadan pazarlanabilen saf hizmetlerdir. Sigorta, danışmanlık, bankacılık, bakım hizmetleri,
ulaştırma, pazar araştırması, muhasebe, güvenlik ve koruma hizmetleri ve seyahat rezervasyonu
hizmetleri bu grup içinde yer almaktadır.

2.6.3. Hizmetin Yapısına Göre Sınıflandırma
Hizmetler farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedirler. Söz konusu sınıflandırmalardan
nispeten basit olanı, hizmetleri az soyuttan çok soyuta doğru üç ana gruba ayırmaktadır ki,
bunlar, malla ilgili hizmetler, ekipmana dayalı hizmetler ve insana dayalı olarak verilen
hizmetlerdir.

2.6.3.1. Malla İlgili Hizmetler
Malla ilgili hizmetler, tüm hizmet çeşitleri içinde en az soyut olan hizmetler olup, burada
mal asıl pazarlanan nesne; malla ilgili hizmetler grubu da onun tamamlayıcısı veya rekabet
avantajı sağlayıcı ek unsurlardır. Tüketicilere sunulan garantiler, bakım-tamir, yedek parça,
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kurma-takma v.b olarak sıralanabilecek satış sonrası hizmetler bu sınıflandırmaya giren hizmet
türleridir. Malla ilgili olarak sunulan tamamlayıcı nitelikteki hizmetlerin kalitesi, rekabet
ortamında başarının anahtarı olabileceği gibi, iyi verilmediği takdirde başarısızlık nedeni de
olabilmektedir. Bu nedenle malla ilgili hizmetlerin örgütlenmesi ve düzenlenmesi, dikkatli bir
yaklaşım ve planlama gerektirmektedir.

2.6.3.2. Ekipmana Dayalı Hizmetler
Ekipmana dayalı olarak sunulan hizmetlerde, hizmet asıl pazarlanan nesne iken, mal
da onun tamamlayıcısı olmaktadır. Ekipmana dayalı hizmetler, otomatikleştirilmiş, kalifiye
olmayan ve kalifiye operatörler tarafından işletilen hizmetler olarak üçlü bir ayırıma tabidirler.
Otomatikleştirilmiş hizmetlere verilebilecek örnekler, benzin istasyonlarında sıkça
karşılaşılan ithal otomatik araç yıkama makineleri, bankalarca kullanılan ATM makineleri ile
son yıllardaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak verilen telekomünikasyon ve internet
hizmetleridir. Kalifiye olmayan operatörler tarafından işletilen hizmetlere verilebilecek bazı
örnekler, sinemalar, kuru temizleme dükkânları ve taksiler iken; kalifiye operatörler tarafından
işletilen hizmetlere verilebilecek bazı örnekler ise havayolları, gemiler ve bilgisayarlardır.
Ekipmana dayalı olarak sunulan hizmetlerde, hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan
alet ve cihazlar oldukça önemlidir. Zira bu alet ve cihazlar olmaksızın hizmeti sunabilmek
mümkün olmamaktadır.

2.6.3.3. İnsana Dayalı Hizmetler
İnsana dayalı olarak sunulan hizmetlerde asıl pazarlanan nesne yine hizmet olmakla
beraber, ekipmana dayalı olarak sunulan hizmetlerden farklı olarak, hizmetin tamamlayıcısı
mal olmaktan çok onu sunan kişidir. İnsana dayalı hizmetler, onu sunan kişinin nitelikli,
niteliksiz ve profesyonel olmasına göre üçlü bir ayrıma tabi tutulmaktadır.
Niteliksiz işgücü tarafından sunulan hizmetlere verilebilecek örnekler, bekçilik,
müstahdemlik, hizmetçilik ve kapıcılık iken; nitelikli işgücü tarafından sunulan hizmetlere
verilebilecek örnekler ise, teknik servis, bilgisayar operatörlüğü ve dadılıktır. İnsana dayalı
hizmetlerde işgücünün niteliksiz ve nitelikli olarak ayrılmasının sebebi, hizmetin “işçilik” yönü
ile ilgilidir. Zira işçiliğin, hizmetin kalitesinde önem kazanması durumunda, hizmeti veren
kişinin ustalık derecesi, hizmetin gerektirdiği işçiliğin ne ölçüde “nitelikli” olması gerektiğine
işaret etmektedir.
Profesyoneller tarafından sunulan hizmetlere verilebilecek örnekler ise, avukatlık,
doktorluk ve muhasebecilik olup; bu gibi hizmetlerde çıktının kalitesine olan kişisel katkı, üst
düzeyde olan ve “profesyonel” olarak ifadelendirilen meslek gruplarını içermektedir. Bu kişiler
tarafından sunulan hizmetler, nitelikli ve niteliksiz kişiler tarafından sunulan hizmetlerin
aksine, en soyut olan hizmetlerdir. Zira bir araba tamircisinin sunduğu hizmet, bir avukatın
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sunduğu hizmetle karşılaştırıldığında çok daha somuttur. Araba tamir hizmetinde tüketici, tamir
hizmetinin kalitesini fiziksel bir nesne ile ilişkilendirebilirken (arabanın bakımdan sonra iyi
çalışıp çalışmaması gibi), avukatın verdiği hizmette böyle bir durum söz konusu değildir.
Hizmetin bir diğer sınıflandırılma şekli, ayrıldığı endüstri kollarına göre olanıdır. Buna
göre hizmetler; tıbbi hizmetler, eğitim hizmetleri, eğlence hizmetleri, kişisel bakım hizmetleri
(temizlik, çamaşır, kuaför, kuru temizleme), aile ile ilgili hizmetler (elektrik, su, havagazı),
sigortacılık, bankacılık ve diğer finansal hizmetler, profesyonel hizmetler (avukatlık, mali
müşavirlik), taşımacılık ve ulaştırma hizmetleri ve günümüzde oldukça gelişmiş olan iletişim
hizmetleri (telefon, bilgisayar, internet, kablolu televizyon) olarak çeşitli kısımlara
ayrılmaktadır.

2.6.4. Hizmet İşletmesinin Müşteriyle İlişki Türüne Göre
Mal satın alan tüketiciler genellikle belli aralıklarla satın alma ve ödeme işleminde
bulunurlar ve üretici ile formal bir ilişki içine girmezler. Endüstriyel müşteriler ise arz
kaynaklarıyla daha uzun dönemli bir ilişkiye girerler.
Hizmet sektöründe ise bireysel ve kurumsal müşteriler hizmet sunanlar ile uzun dönemli
ilişki kurarlar ve hizmeti sürekli olarak elde ederler. Bu gerçek bize hizmetleri sınıflandırma
açısından bir taban sağlar: Müşteriler (telefon aboneliği, aile doktoru ya da banka gibi
hizmetlerdeki gibi) hizmet işletmesiyle bir üyelik ilişkisine mi girerler ya da aralarında resmi
bir ilişki yok mudur?
Hizmet Sunumunun
Niteliği
Hizmetin Sürekli Oluşu
Hizmetin Aralıklı Oluşu

Üyelik İlişkisi Var

Formal Bir İlişki Yok

Sigorta
Telefon aboneliği
Bankacılık
Bir tiyatroya abone olma
Aylık akbil

Karayolu
Radyo istasyonu
Araba kiralama
Restoran
Tiyatro, sinema
Posta hizmetleri

Hizmet İşletmesinin Müşterisiyle İlişki Türüne Göre Sınıflandırma
Bu tür bir sınıflandırma hizmet pazarlayanlar açısından çok faydalıdır. Üyelik ilişkisinin
Hizmet işletmesi açısından avantajı, işletmenin müşterilerinin kimler olduğunu ve hizmetten
nasıl yararlandıklarını bilebilmesidir. Eğer iyi bir kayıt sistemi tutulursa, işletme doğrudan
postalama ya da telefonla satış yöntemlerini kullanarak müşterilerine ulaşabilir. Üyelik ilişkisi
fiyatlandırma konusunda da kolaylaştırıcı bir rol oynar. Üyelik ilişkisinin olduğu hizmetlerde
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yıllık abone ücreti gibi standart fiyatlar uygulanabilir. Hizmetten daha çok yararlanan
müşterilere iskonto ve kolay ödeme olanakları sağlanabilir.

2.6.5. Hizmet
Sınıflandırma

İşletmesinin

Esnekliğine

ve

İnsiyatifine

Göre

Günümüzde tüketim mallarını satın alan tüketicilerin genellikle özel siparişler verdikleri
pek görülmez. Tüketiciler raflarda sunulan malları satın alırlar. Endüstriyel mallarda müşterinin
insiyatif alanı biraz daha fazla olsa da bu gerçeğin endüstriyel mallar için de geçerli olduğu
söylenebilir.
Hizmet sektöründe ise durum tamamen farklıdır. Hizmetlerin yaratılması ve tüketilmesi
aynı anda gerçekleştiği ve müşteri hizmet sürecine fiilen katıldığı için, hizmetleri bireysel
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde düzenleme olanağı çok fazladır. Tablo’da da
görüleceği gibi inisiyatif alanının iki boyutu vardır:

-

Hizmetin ve dağıtım sisteminin özelliği ne derece esnekliğe izi vermektedir?

-

Müşteriyle ilişkide bulunan, hizmeti sunan kişinin hizmetin özelliğini belirlemedeki
inisiyatifi nasıldır?

Hizmeti sunan kişinin
hizmetin özelliklerini
belirlemedeki inisiyatifi

Yüksek

Düşük

Hukuki hizmetler
Mimari tasarım
Taksi hizmeti
Güzellik, bakım
Özel eğitim
Telefon hizmetleri
Otel hizmetleri
Kaliteli restoran

Kitle eğitimi
Koruyucu sağlık programları

Kamu taşıyıcılığı
Sinema-Tiyatro
Ayakta yenen restoranlar

Hizmet İşletmesinin Esnekliğine ve İnsiyatifine Göre Hizmetlerin Sınıflandırılması

Bazı hizmetler tamamen standartlaşmıştır. Örneğin, kamu taşımacılığında önceden
belirlenmiş rotalar arasında ulaştırma söz konusudur. Hizmeti sunanın inisiyatifi ve hizmetin
esnekliği çok düşüktür.
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Bazı hizmetler ise tüketiciye çok geniş seçenekler sunar. Örneğin, bir telefon abonesi
sahip olduğu telefon numarası ile istediği kimseyle dünyanın diğer ucunda bile olsa görüşme
yapabilir. Bu durumda tüketiciyle ilişkide bulunan hizmet personelinin inisiyatifi azdır, fakat
hizmetin niteliği esnekliğe izin vermemektedir.
Üçüncü bir kategoride ise hizmeti sunan, hizmeti nasıl sunacağı konusunda geniş bir
inisiyatif sahibi olsa da hizmetin özelliğinden dolayı hizmetin bir müşteriden diğerine
farklılaşması pek görülmez. Örneğin, üniversitede ders veren bir hoca sınıfın özelliğine ve
kendi kişisel yeteneklerine göre dersi farklı işleyebilme özelliğine sahip olabilir, fakat tabi
olduğu yönetmelikleri nedeniyle aynı müfredatı tüm sınıflarda uygulamak durumundadır.
Bazı hizmetlerde ise hem hizmetin özelliğinden dolayı esneklik vardır, hem de hizmeti
sunan inisiyatifini kullanabilir. Hukuk, tıp, muhasebe ve mimari gibi profesyonel hizmetler bu
kategori içindedir. Örneğin yaptıracağımız ev için proje çizen bir mimar bu projede kendi
zevkini ve becerisini uygulama olanağına sahiptir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özelliklerinden biri değildir?

a) Soyutluk
b) Bölünmezlik
c) Dayanıksızlık
d) Daimilik

2)

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin sınıflandırılmasına dahil değildir?

a) Üretici Hizmetleri ve Tüketici Hizmetleri
b) Pazarlanabilir Hizmetler ve Pazarlanamayan Hizmetler
c) Hizmetlerin sunuluş şekline göre sınıflandırma
d) Hizmetlerin yapısına göre sınıflandırma

3)
almaz?

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin yapısına göre olan sınıflandırmada yer

a) Bölünmezlik özelliğine dayalı hizmetler
b) Malla İlgili Hizmetler
c) Ekipmana Dayalı Hizmetler
d) İnsana Dayalı Hizmetler

4)

Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün alt sınıflarından biri değildir?

a) Birincil
b) Dördüncül
c) İkincil
d) Üçüncül
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5)

Aşağıdakilerden hangisi üçüncül sektörlerden biri değildir?

a) Yapı ve inşaat
b) Toptan ve perakende ticaret
c) Ulaşım
d) İletişim

6)

Aşağıdakilerden hangisi birincil sektörlerden biri değildir?

a) Tarım
b) Ormancılık
c) Hayvancılık
d) Turizm

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) D
2) C
3) A
4) B
5) A
6) D
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7)
8)
9)
10)
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3. HİZMETLERİN PAZARLANMASI: GELENEKSEL PAZARLAMA
KARMASI GENİŞLETİLMİŞ PAZARLAMA KARMASI, HİZMETLER
VE ÇEVRE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Pazarlama anlayışı; başlangıçta pazarda yer alan somut ürünler ve dayanıklı tüketim
malları ile ortaya çıkan bir kavram olarak kabul edilmekteydi. Zira 1970’lere dek tüm
işletmelerin benzer olduğu, yani aynı yönetim ve pazarlama teorisinin hepsine uygulanabileceği
genel kabul gören bir inançtı. Sonuçta kar elde etmek için ya da daha etkili telekomünikasyon,
daha hızlı trenler ya da daha fazla hastaya bakmak gibi bir amaca ulaşmak için bir şeyler
satılıyordu. Bu yaklaşıma göre hizmetlerin pazarlanması için gerekli olan unsurların da malların
pazarlanmasından farklı olmaması gerektiği inancı kabul görmekteydi. Dolayısıyla malların
pazarlanması için geçerli olan pazarlama karması, hizmetlerin pazarlanması için de geçerli
olmalıdır.
Ancak 1970’li yıllardan itibaren yapılan çalışmalarda, pazarlama kavramlarının,
modellerinin ve araçlarının genellikle bir hizmet işletmesine uymadığı gözlemlendi. Gerçekten
de hizmet ürünlerinde farklı pazarlama kavramının uygulanması gereği, ancak son 20 yılda
anlaşılabilmiştir. Hizmeti fiziksel boyutu olan mallardan ayıran ve daha önce açıklanan farklı
özellikleri şüphesiz ki farklı pazarlama kavramlarını ve uygulamalarını da gerekli kılacaktı.
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Pazarlama anlayışı; başlangıçta pazarda yer alan somut ürünler ve dayanıklı tüketim
malları ile ortaya çıkan bir kavram olarak kabul edilmekteydi. Zira 1970’lere dek tüm
işletmelerin benzer olduğu, yani aynı yönetim ve pazarlama teorisinin hepsine uygulanabileceği
genel kabul gören bir inançtı. Sonuçta kar elde etmek için ya da daha etkili telekomünikasyon,
daha hızlı trenler ya da daha fazla hastaya bakmak gibi bir amaca ulaşmak için bir şeyler
satılıyordu. Bu yaklaşıma göre hizmetlerin pazarlanması için gerekli olan unsurların da malların
pazarlanmasından farklı olmaması gerektiği inancı kabul görmekteydi. Dolayısıyla malların
pazarlanması için geçerli olan pazarlama karması, hizmetlerin pazarlanması için de geçerli
olmalıdır. Birçok hizmet örgütü pazarlama kavramını benimsemiş ve bundan fayda sağlamıştır.
Bankalar, hava yolları, taşıma şirketleri, sigorta şirketleri ve kamu ve özel kuruluşların (sağlık
hizmetleri, eğitim ve müzeler) yanı sıra fast food restoranlarının da pazarlama yaklaşımlarıyla
başarılı oldukları bilinmektedir. Hizmet işletmeleri pazarlama ilkelerini uygulayacaklarında
genellikle pazarlama planlarını pazarlama karması etrafında örgütlemektedirler.
Ancak 1974 yılında ABD’de hizmetlerin pazarlanması hakkındaki çıkarılan ilk kitap
basıldığında yazar, pazarlama kavramlarının, modellerinin ve araçlarının genellikle bir hizmet
işletmesine uymadığını gözlemişti. Gerçekten de hizmet ürünlerinde farklı pazarlama
kavramının uygulanması gereği, ancak son 20 yılda anlaşılabilmiştir. Hizmeti fiziksel boyutu
olan mallardan ayıran ve daha önce açıklanan farklı özellikleri şüphesiz ki farklı pazarlama
kavramlarını ve uygulamalarını da gerekli kılacaktı.

3.1. Geleneksel Pazarlama Karması
İktisat biliminde firma teorisi, işletmelerin talebi etkilemede kullandıkları değişken
olarak “fiyat” üzerinde durur. Buna göre, tüketicinin geliri, Pazar hakkında bilgisi ve fayda
maksimizasyonu çabası çerçevesinde, belirli bir teknoloji düzeyindeki işletmenin malına olan
talep; mamulün fiyatı ile ters orantılı olarak değişir. 1933 yılında, tam rekabet ile tam monopol
(tekel) piyasaları arasında yer alan, gerçek hayattaki rekabet şartlarına daha uygun model
geliştirilmesi, fiyat dışı rekabetin de göz önüne alınmasını sağlamıştır. Böylece işletme
açısından, mamulle ilgili kalite, ambalaj, servis, satış maliyeti ile ilgili reklâm, satışçı ücretleri
ve satış arttırmaya yönelik çeşitli harcamalar, pazarlamayla ilgili karar değişkenleri olarak
ortaya çıkmış bulunmaktadır.
İşte iktisatçıların fiyat dışı değişkenlerin varlığını kabullenmelerinden bu yana, çok
sayıda değişken, işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde karar değişkeni olarak işletmecilerce
inceleme konusu olmaya başlamıştır. Pazarlama karması kavramını geliştirerek, üretici
işletmeler için pazarlama elemanları olarak çok sayıda değişkeni 1956’da 12 maddelik bir liste
halinde belirten Harvard Üniversitesi’nden Profesör Neil H.Borden’den sonra çeşitli yazarlar,
bir işletmenin mallarının pazarlanmasını etkileyen faktörlerle ilgili farklı sınıflandırmalar
yapmışlardır.
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Ancak McCarthy’nin, 1956 yılında Borden tarafından geliştirilen ve 12 bileşenden
oluşan karmayı, 1960 yılında sadeleştirmesiyle günümüzde artık genel olarak kabul gören
dörtlü ayırımı:


Mamul



Fiyat



Tutundurma



Dağıtım

şeklindedir.
Bu ayırım günümüzde 4 P olarak bilinen pazarlama karmasıdır. Ürün, fiyat, dağıtım ve
tutundurma olarak bilinen bu pazarlama karması 1962 yılından bu yana, pazarlama
faaliyetlerinde izlenecek olan stratejileri belirlemede kullanılmıştır. Bunlar bir işletmenin
müşterilerini tatmin etmek için ya da müşterileriyle iletişim kurmak için kullandıkları
işletmenin denetimi altında olan bileşenlerdir. Bu karmadaki unsurlar birbirleriyle ilişkilidir ve
belirli bir dereceye kadar birbirlerine bağımlıdır. Geleneksel pazarlama karması unsurlarının
dikkatli bir biçimde yönetimi hizmetlerin başarıyla pazarlanması için de gerekli görülmektedir.
Ancak 4 P stratejileri hizmetlere uygulanırken bazı değişiklikler yapmak gerekmektedir.
Örneğin geleneksel tutundurma karması; reklam, kişisel satış, satış geliştirme, halkla ilişkiler
ve doğrudan pazarlamadan oluşmaktadır. Bu karma hizmetler için de önemlidir. Ancak
hizmetler aynı anda üretilip tüketildikleri için hizmeti veren personelin görevi her ne kadar
hizmeti üretme faaliyeti olsa da bu kişiler aynı zamanda hizmetlerin o anda tutundurulmasını
da gerçekleştirirler. Fiyatlama da aynı şekilde çok karmaşıktır; çünkü hizmetlerde fiyat
belirlemek amacıyla birim maliyetleri hesaplamak çok zordur ve müşteriler fiyatı kalite
göstergesi olarak da görürler. Geleneksel pazarlama karmasının ürün bileşenlerinin unsuru olan
ambalaj ve etiket hizmetler için uygun değildir. Aynı zamanda fiziksel dağıtım yönetimi,
hizmetlerin dağıtımı açısından önemli bir yer tutmaktadır.

Somut ürünler: Çıktı Tüketimi

Hizmetler: Süreç Tüketimi
Yukarıdaki şekilde fiziksel ürünlerin tüketim yapısı ile hizmet ürünlerinin tüketim
yapısı ele alınmıştır. Üretim tüketim ve pazarlama arasındaki ortaya konmuştur. İlk şekilde
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üretim ve tüketim farklı zamanlarda ve farklı yerlerde gerçekleşmektedir. Geleneksel
pazarlamanın rolü bu durumda ortaya çıkmakta ve üretim ile tüketim süreci arasında bir köprü
görevi görmektedir.
Diğer şekilde hizmet tüketim süreci ele alınmıştır. Bu süreçte üretim ve tüketim aynı
anda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla söz konusu sürece müşteri, hizmet üreticisi ve hizmetin
üretildiği ortam aynı anda girmektedir. Bu nedenle hizmet pazarlaması alanında, geleneksel
pazarlama yönetiminin fonksiyonları olan ve 4 P olarak bilinen ürün, fiyat, dağıtım ve
tutundurma faaliyetleri yeterli olmamaktadır. İşte bu durumda pazarlamanın, üretim ve tüketim
arasında yer alan, geleneksel köprü rolü ortadan kalkmakta ve hizmetler için yeni ve
genişletilmiş pazarlama karmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

3.2. Genişletilmiş Pazarlama Karması
Geleneksel pazarlama karmasının hizmet sektörü için yetersiz bazen de uygun olmaması
nedeniyle bu karmayı genişletmek üzere denemeler yapılmıştır. Bu genişletme çabaları hizmet
pazarlamasının analizi için faydalı bir çerçeve sunsa da, hizmet pazarlaması için deneye dayalı
(ampirik) olarak kanıtlanmış teoriler değildirler. Genişletilmiş pazarlama karması unsurlar;




İnsan (People),
Fiziksel Kanıtlar (Physical Environment) ve
Süreçtir (Process)’dir.

Bir hizmet işletmesi, hizmet sunmada, rekabette üstünlük sağlamak ya da farklı hizmet
pazarlayabilmek için, pazarlama karması elemanlarından 4 P’ye ilave olarak 3 P olarak
adlandırılan genişletilmiş pazarlama karması elemanlarına önem vermek durumundadır.
Genişletilmiş pazarlama karmasının ilkesi de geleneksel pazarlama karmasında olduğu
gibi, hizmet sunumunu bir dizi bileşene ayırmak ve stratejik kararlar alabilmek için bu
bileşenleri yönetebilecek alanlar şeklinde düzenlemektir. Ancak bu bileşenlerin önem derecesi
farklı hizmetler için değişebilir. Hizmetler aynı anda üretilip tüketildikleri için müşteriler
genellikle hizmet sunulan ortamda bulunmakta ve işletmenin personeliyle etkileşimde
bulunmaktadırlar. Dolayısıyla hizmet sunulan ortam, hizmeti sunan kişiler ve hizmetin
kendisine nasıl ulaştırıldığı, müşterinin hizmeti değerlemesinde ve elde ettiği tatminde
önemlidir. Bu üç karma unsuru da müşteri tatmini açısından önemli olan bu konuları
yansıtmaktadır.
Sonuç olarak, genişletilmiş pazarlama karması unsurları ile geleneksel pazarlama
karması unsurlarından oluşan toplam yedi unsur optimum düzeyde bir araya getirilirse hedef
pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet üretimi gerçekleşir.
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3.2.1. İnsan
Hizmet pazarlamasında insan unsuru; genellikle pazarlama karması içinde yer alan 5.
unsur ya da eleman olarak kabul edilir. Hizmet pazarlamasında iki ana insan grubundan söz
edilir. Bunlar;




Çalışanlar
Müşteriler
Hizmet destekleyicileri (Hizmet çevresindeki diğer müşteriler)

olarak sıralanabilir.

► Çalışanlar
İşletmeler ister mal üretsinler isterse hizmet üretsinler her iki üretim için de bunları
üretecek olan işgücüne yani insana ihtiyaç duyarlar. Hizmet işletmelerinde işgücüne duyulan
ihtiyaç mal üreten işletmelere oranla daha fazladır. Çünkü hizmetler, mallara oranla daha emek
yoğundurlar. Özellikle profesyonel hizmetlerin pazarlanmasında hizmetin kalitesi, hizmeti
veren kişiyle çok yakından ilişkidir. Müşteriler, aldıkları hizmetin yalnızca teknolojisinin iyi
olmasına bakmazlar; aynı zamanda hizmetin kalitesine de oldukça değer verirler. Örneğin
başarılı bir ameliyat gerçekleştiren bir doktorun sadece ameliyatı başarılı gerçekleştirmesi
yeterli değildir; aynı zamanda hastaya yaklaşımı ve verdiği güven çok önemlidir. Bu durumda
profesyonel hizmet verenlerle alanlar arasındaki karşılıklı ilişkilerin etkisi hizmet
pazarlamasında çok önemli bir yer tutmaktadır.
Bazı hizmetler vardır ki müşteriler, bunları almadan kalitesi hakkında karar veremezler.
Müşteriler, satın alacakları hizmetin riskini azaltmak için bazı güvenceleri hissetme ihtiyacı
duyarlar. Her şeyden önce müşteriler, bazı hizmet firmalarının yaptıkları reklâmlardan çok,
hizmeti verecek olan kişinin söyledikleri sözlere daha çok itibar ederler. Bu nedenle, hizmeti
sunan kişi hizmetin ya da hizmetlerin bir “markası” olarak tanımlanır. Dolayısıyla bir hizmeti
satın aldığımızda genellikle bir başka kişinin zamanını ve bazı becerilerini satın alırız. Örneğin
bir araba tamircisi bakım yerindeki bütün arabaları tamir edemez ve yapılan işlerin önemli bir
kısmı bizim belki de hiç karşılaşmadığımız diğer elemanlar tarafından yerine getirilir. Bununla
birlikte, biz yine de belirli bir ustayı tamir için talep ederiz. Çünkü o işyerinde verilen hizmet
gibi görünmez nitelikte değildir; onunla karşılaşırız, el sıkışırız, arabamız hakkında konuşuruz
vb. Tüm bunlar bizim için somut birer unsurdur. Eğer o ustaya inanır ve güvenirsek, onun
bulunduğu tamir yerine de güveniriz ve aracımızı teslim edebiliriz. Bu durumda hizmeti sunan
kişi, bir anlamda çalışmış olduğu yerin “markası” anlamını taşıyacaktır.
Birden fazla elemanın hizmet verdiği işletmelerde, müşteriyle karşı karşıya gelen
elemanların dışında hizmetin üretilmesinde yardımcı olan ve perde arkasında yer alıp
görünmeyen elemanlar vardır. Bir sağlık kuruluşunda laboratuvarda çalışanlar ve teknisyenler
bu türden destek hizmeti veren elemanlardır. Bir lokantanın mutfağında yemek üretenler de bu
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türden elemanlar olup, bunlar da genişletilmiş pazarlama karması unsurlarından insan’ın içinde
yer alarak hizmetlerin kalitesini ve pazarlanmasını etkilerler.

► Müşteriler
Hizmetlerin kalitesini ve pazarlanmasını etkileyen faktörlerden bir diğeri de
müşterilerdir. Zira hizmeti sunanlar, müşterilerle etkileşim içerisindedirler ve müşteriler birçok
kez doğrudan üretim sürecine aktif olarak katıldıklarından, ortaya çıkan hizmeti etkilerler. Bir
müşterinin davranışı, yaklaşımı, almak istediği hizmetle ilgili beklentisini doğru olarak ifade
etmesi, doğrudan ortaya çıkan hizmetin kalitesini etkiler.

► Hizmet Destekleyicileri (Hizmet Çevresindeki Diğer Müşteriler)
Hizmetlerin üretilmesi aşamasında yer alan diğer müşteriler de müşterilerin hizmet
deneyiminde önemli rol oynar. Zira hizmet alan bir müşteri, hizmetin kalitesiyle ilgili olarak
hizmeti sunan kişiden etkilendiği kadar, aynı hizmeti alan başka müşterilerden de etkilenir (bir
restorandaki diğer müşteriler, bir uçaktaki diğer yolcular, banka şubesinde kuyruktaki
müşteriler). Bir işletmenin müşterileri, almış oldukları hizmetin kalitesi veya işletmenin tutum
ve davranışlarıyla ilgili olarak sürekli bir şekilde başkalarını etkilerler. Bu durum,
olumsuzlukları ortaya koyma noktasında çok daha öç alıcı bir tutumun sergilenmesine yol açar.
Hizmet işletmesinin pazarlama yönetimi bu durumu çok iyi şekilde takip etmeli ve müşteriler
arasındaki ilişkileri denetleyebilmelidir.
Tüm bu durumlar dikkate alındığında, hizmet pazarlaması karması elemanlarından olan
insan unsurunun, yani çalışanlar, müşteriler ve hizmet destekleyicilerinin, hizmetin
değerlendirme sürecinde önemli ölçüde rol oynadıkları görülmektedir.

3.2.2. Fiziksel Kanıtlar
Bir hizmet işletmesinde hizmet almak üzere yola çıkan müşteriler, söz konusu hizmeti
alıp almama konusunda kararlarını verirken çok değişik faktörlerin etkisi altında kalırlar. İşte
bu önemli karar etkenlerinden birisi de hizmetin sunulduğu ortamdır. Hizmet pazarlamasında
ortam, “fiziksel kanıtlar” olarak adlandırılır ve bu kavram pazarlama karmasının 6.P’si olarak
kabul edilir.
Müşteriler, hizmet personeli ile olduğu kadar hizmetin üretiminde kullanılan araç ve
gereçlerle de ilgilenirler ve beklenen hizmetin verilmesinde araç- gerecin, yerin ve bu yerde
bulunan diğer fiziksek varlıkların her birinin rolü vardır. Örneğin sağlıkla ilgili tedavilerde,
hasta için doktor ve diğer personel kadar, o ortamda kullanılan modern malzemeler, araçgereçler ve temiz, sağlıklı, iç açıcı ve düzenli bir ortamın da önemi büyüktür.
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Hizmet işletmelerinde fiziksel kanıtları ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan birisi
hizmeti temsil eden varlıklar, diğeri ise asıl fiziksel varlıklardır. Örneğin bir hastanedeki hasta
yatağı, masası ve dolabı, iç ve dış yerleşim düzenlemeleri, asıl fiziksel varlıklardır. Diğer
yandan hastaya sunulan yemekler, verilen sabunlar, şampuanlar veya buna benzer
sahiplenebilen küçük eşyalar ve hastane yönetimince sunulan hediyeler, hizmeti temsil eden
nesnelerdir. Bu nesneler, hizmet işletmesine somut bir zenginlik ya da olumsuzluk katabilir. Bu
nedenle işletme yöneticileri, fiziksel kanıtların düzenlenmesi, planlanması ve kontrolü ile
yakından ilgilenmelidirler.
Mamul, dağıtım, tutundurma ve insan unsurları gibi fiziksel kanıtlar da hizmet
pazarlamacıları açısından fiyat dışı rekabet avantajı sağlayan bir unsur olarak değerlendirilir.
Ayrıca bu unsur; hizmeti sunan işletmenin, benzer hizmetleri sunan diğer işletmelerden belli
yönler bakımından farklılaştırılmasını da sağlayabilmektedir. İşletme, hizmet pazarlama
karmasının bir bölümünü oluşturan fiziksel kanıtlar; aynı zamanda, bir bütün olarak pazarlama
sisteminin de önemli bir parçasıdır. Bu kanıtların her biri; işletme ortamının imajının,
tüketicilerin işletme hakkındaki yargılarının ve algılarının oluşması ve şekillenmesinde büyük
önem taşımaktadır.
Dolayısıyla, fiziksel kanıtlar, hizmet işletmelerinin olumlu bir imaj oluşturma ve oluşan
bu imajı sürekli kılmada yararlandıkları önemli tutundurma yollarından birisidir. Bu nedenle,
tutundurma faaliyetleri yürütülürken hizmet işletmeleri, müşteriler için somut bir anlam ifade
eden bu varlıklar üzerine stratejiler geliştirir. Rakip işletmelerden farklılaşmada ve rekabet
avantajı sağlamada fiziksel kanıtlardan hareketle üstünlük sağlamaya çalışır.
Hizmetlerin kendine has özellikleri dikkate alındığında, tüketicilerin hizmetleri satın
almakla ilgili kolay ve hızlı karar veremeyecekleri ortaya çıkar. Oysa bu karar verme süreci,
standart ve somut ürünler için çok daha kolay ve hızlıdır. Hizmetlerin emeğe dayalı olmaları
nedeniyle kalitelerinde de, bir işletmeden diğerine önemli ölçüde farklılıklar ortaya
çıkmaktadır.
Hizmetlerde var olan bu farklı özelliklerden dolayı, tüketicilerin hizmete ilişkin karar
verme güçlüklerini ortadan kaldırmak için gözle görülür bir takım unsurların ön plana
çıkarılması gerekir. Bu unsurlar, hizmet üretim birimlerinin görüntüleri ve hizmetin üretiminde
hizmet elemanlarının kullandığı araç ve gereç ve malzemelerdir. Kuşkusuz tüketicilerin tümü
aynı fiziksel ortamı farklı değerlendirebilmekte ya da diğer bir değişle; ortam hakkındaki
değerlendirmelerini öznel olarak yapmaktadırlar. Bu nedenle; aynı ortam bazı tüketiciler
tarafından “oldukça hoş” olarak algılanırken, diğer tüketiciler tam tersi yönde algılara sahip
olabilir.
Ancak ne olursa olsun, fiziksel ortam ve o ortamda yer alan her maddi unsur, olumlu bir
imaj sergileyebildiği ölçüde, hizmet alacak olanların hizmeti satın almasında önemli bir karar
mekanizması olacaktır.
Fiziksel ortamdan etkilenecek olanlar, sadece hizmet alanlar değil, aynı zamanda hizmet
elemanlarıdır. Fiziksel ortam, çalışanların verimliliği, motivasyonu ve tatmini üzerinde olumlu
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ya da olumsuz etki yaratır. Hizmet işletmesinin görünümü, bu ortamda kullanılan malzemelerin
ve araç gerecin kalitesi, bunların düzenli şekilde yerleştirilmesi, hem hizmet alanların buradan
etkilenmesini sağlayacak hem de burada çalışan elemanların, işletmeye olumlu şekilde
bakmalarını sağlayacaktır.
Avukatlık, psikolojik danışmanlık, kuaförlük gibi tüketicilerin ve hizmet üretenlerin
karşı karşıya geldikleri hizmetlerde fiziksel ortam, çalışanlarla tüketicilerin birlikte üretim
sürecine katıldıkları ve fiziksel ortamdan etkilendikleri yerledir. Müşteriler, bu tür hizmetleri
aldıkları yerlerde, fiziksel ortamdan olumlu yönde ne kadar fazla etkilenirlerse, hizmet
üretenlere karşı bakış açıları da çok anormal bir durum söz konusu olmadıkça, o paralelde
gelişecektir. Ancak, her hizmet türünde karşılıklı bire bir ilişki yoktur. Self servis şeklinde
düzenlenen hizmet birimlerinde ve makinelerden peşin para ve kredi kartı karşılığında alınan
hizmet ortamlarında sadece hizmet alanlar vardır. Bu yerlerde hizmet elemanları ön planda yer
almazlar. Dolayısıyla bu yerlerdeki düzenlemelerden ve kullanılan makinelerden etkilenenler
yalnızca hizmet alanlardır.
Fiziksel ortamın düzenlenmesinde, hizmet üretenlerin ve tüketicilerin katılım düzeyleri
dikkate alınmalı ve katılımların ortak olduğu hizmet alanlarında her iki kesimin de ihtiyaçlarını
karşılayacak düzenlemelere gidilmelidir. Diğer taraftan hizmet ortamına katılanların daha çok
tüketici olması durumunda, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir düzenlemeye
gidilmelidir. Burada hizmet elemanlarının vereceği hizmetleri, makineler ve buna benzer
mekanizmalar vereceğinden fiziksel ortamın tüketici üzerindeki etkinliği daha fazla olacaktır.
Hizmet işletmelerinde hizmetin sunulduğu ortam, çok değişik özellikler içeren bir
yapıya sahip olmalıdır. Bu yapı oluşturulurken, tüketicilerin hoşlanacağı tarzda ışıklandırma,
ısıtma, renklendirme, ses ve müzik gibi ortam şartları dikkate alınmalıdır. Yapılan araştırmalar,
bu düzenlemelerin, hizmetlerin satın alınmasında tüketiciler üzerinde etkili olduklarını
göstermiştir. Bu ortam şartları, aynı zamanda çalışanların başarılarını ve iş tatminini de
etkilemektedir.
Diğer taraftan, fiziksel ortam kapsamında ele alınan ikinci husus, hizmet ortamında yer
alan ve hizmetin verilmesine yardımcı olan, makine, masa, sandalye ve diğer araç gerecin bir
biriyle uyumlu şekilde ilişkilendirilmesidir. Bu uyumluluk aynı zamanda fonksiyonel olmayı
da içermelidir. Yani bu düzenleme, amaca ulaşacak şekilde hizmetin verilmesine yol açmalıdır.
Fiziksel ortam bağlamında ele alınacak üçüncü husus ise, bu ortamda yer alacak olan işaretler,
semboller, yazılar, fotoğraflar ve buna benzer unsurlardır.
Fiziksel ortam unsurlarından sayabileceğimiz bir unsur da, hizmet işletmesinin ismidir.
Bu seçim çok önemlidir; çünkü hizmet işletmelerinin ismi aynı zamanda bu işletmelerin
markasıdır. Marka, tüketicilerin bir mal ya da hizmeti satın almasında önemi bir faktördür. O
halde hizmet işletmeleri, kendileri için aynı zamanda marka olacak olan bir ismi seçerken,
üretecekleri hizmetle bugün ve gelecekte bağdaşacak ve o hizmeti tanımlayacak olan bir isim
seçmelidirler. Bu isim, aynı zamanda tüketiciler tarafından kolayca hatırlanabilmeli, çekici
olmalı ve akılda kalmalıdır. Aynı zamanda işletme bu ismi her ortamda kolayca
kullanabilmelidir.
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3.2.3. Süreç
Hizmet işletmelerinde çalışan elemanların üstün nitelikte olması, yeterli eğitimden
geçirilmiş olmaları ve en iyi şekilde motive edilmiş olmaları, hizmet sunulan ortamın kusursuz,
bu ortamda kullanılan malzemelerin modern, araç-gereçlerin temiz ve iç açıcı olması, hizmetin
kusursuz ve kaliteli olması için yeterli bir neden değildir. İstenen hizmetin sunulabilmesi için
işletmenin tüm bölümlerinin etkin ve koordineli bir şekilde çalışma yürütmesi; kısaca sürecin
yönetilmesi gerekmektedir.
Süreç, hizmetin ulaştırılmasını sağlayan prosedürler, mekanizmalar ve faaliyetlerin
akışı-hizmeti ulaştırma ve operasyon sistemleridir. Etkili ve verimli bir şekilde yönetilen hizmet
üretim ve sunum süreci, pazarlama yönetimini en iyi şekilde desteklemekte ve onun müşteri
tatminini sağlayacak hizmeti vermesine yardımcı olmaktadır.
Saf hizmetler somut sonuçlarından çok, üretim süreci açısından tanımlanırlar. İmalat
sektöründe üretim sürecinin nasıl gerçekleştiği müşteri açısından hiç önem taşımaz iken,
müşteriyle yüksek ilişkiye dayalı hizmetlerde bu süreç müşteri açısından çok önemlidir.
Örneğin bir restoranın müşterileri, personelin onlara hizmet etme biçiminden ve üretim
sürecindeki bekleme zamanından etkilenirler.
Süreç yönetimi, tüketicinin istediği kalitedeki bir hizmetin istediği yerde ve istediği
zamanda hazır bulundurulmasıyla ilgili düzenlemeler anlamına gelmektedir. Bu nedenle, süreç
yönetimi, sunulan hizmetin aynı anda üretilip tüketilmesine karşı, hizmetin bulunabilirliği ve
tutarlı bir kaliteyi garanti eder. Güçlü bir süreç yönetimi olmadan hizmetin arzını ve talebini
dengelemek çok güç olacaktır.
İşte, süreç yönetiminde, hizmetin maldan farklı olan
stoklanamaz ve standartlaştırılamaz özelikleri dikkate alınarak, bunlara ilişkin problemlerin
çözümü ele alınmaktadır.
Hizmet sisteminin işleyiş tarzı, süreç yönetimine müşterilerin katılımı, sistemin
standartlaştırılma derecesi ve sistemin kapasitesi gibi konular, üretim, personel ve pazarlama
bölümlerini ilgilendirmektedir. Bu birimlerin işbirliği ve koordinasyonu sonucunda sistemin bir
bütün olarak sağlıklı işleyişi söz konusu olur. Ancak, hizmet sisteminin verimli çalışmasıyla
ilgili sorumluluk, geleneksel olarak üretim yönetimini yakından ilgilendirmektedir. Mallarda
olduğu gibi hizmet alanında da üretim yönetimi tekniklerinden yararlanmak mümkündür. Fakat
hizmetlerin özelliklerinden dolayı, üretim prensiplerinde, mallara göre bir takım farklılıklar
ortaya çıkmaktadır.
Bu farklılıklardan birisi, kapasite kullanımıyla ilgilidir. Hizmetin bekletilemez
özeliğinden dolayı, ihtiyaç duyulan hizmeti üretecek üretim kapasitesine sahip olmak
gerekmektedir. İhtiyaç duyulan hizmetin üretiminin üzerinde kapasite fazlalığı olduğunda,
verimsiz çalışma söz konusu olurken, ihtiyaç duyulan hizmetin üretimi için yeterli kapasitenin
olmaması durumunda da hizmet üretiminde aksamalar ortaya çıkacaktır. Görüldüğü gibi,
hizmet işletmelerinin en önemli sorunlarından birisi, kapasite ayarlamasıyla ilgilidir.
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Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun hizmetin verilebilmesi için, hizmetin istenilen
zamanda ve istenilen kalitede hazır bulundurulması gerekmektedir. Tüketicilerin isteklerine ve
beklentilerine uygun hizmeti vermede çeşitli alternatiflerden faydalanmak mümkündür. Bu
alternatiflerden birisi talebi yönlendirme ile ilgilidir.
Hizmet işletmeleri için önemli sorunlardan birisi, zaman içerisinde hizmete olan talepte
meydana gelen dalgalanmalardır. Zira hizmetler stoklanıp saklanamadıkları için talebin zirvede
olduğu dönemleri yönetmek ve hizmet işletmelerindeki farklı uzmanlık düzeyleriyle farklı
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak gerekmektedir. Bu bağlamda işletmeler alternatif işlemleri
dikkate almak zorundadırlar.
Talebin yüksek olduğu dönemlerde, ilave olarak yarım gün veya tam gün personel
istihdamına gitmek, mevcut personelin daha fazla mesai yapmasını sağlamak, işin talebin
gerisinde kalmamasına çalışmak uygundur. Bunlara ek olarak, bu zamanlarda fiyatların
yükseltilmesiyle tüketicilerin hizmetin daha düşük fiyatlarda sunulduğu zaman dilimlerine
yönlendirilmeleri de sağlanabilir. Turizmde ve ulaşım hizmetlerinde bu ayarlamalarla, talebin
daha geniş bir zaman dilimine, sıkışıklığı giderecek şekilde yayılması mümkün olmaktadır.
Diğer yandan, talebin yoğun olduğu saatlerde ve günlerde, beklemeden dolayı doğacak olan
müşteri gücenmelerini bertaraf etmek için, kuyruk oluşumunu engelleyecek yedek hizmetler
denilebilecek hizmetler sunulmalıdır. Örneğin, bankalar ATM’ler aracılığıyla hizmeti ulaştırma
şeklini değiştirmişlerdir. Bankalar; bankadan beklentileri sadece nakitle ilgili olan müşterileri
ATM’lere yönlendirerek, hem daha karmaşık hizmet beklentileri olan müşterilerle uğraşmak,
hem kuyruk oluşumunu engellemek hem de personele daha fazla zaman kalmasını sağlamak
şeklinde avantajlar elde etmişlerdir. Ya da tüm bu uygulamalara rağmen, yine de oluşan
kuyruktan doğan hoşnutsuzluğu gidermek için bu hizmetlerin verildiği yerlerde uygun oturma
ve bekleme salonları düzenleyerek, buralarda insanların gazete okumaları ve çay kahve içmeleri
sağlanmaktadır. Böylece, hizmet üretiminin rahatlaması sağlanabileceği gibi, kapasite
planlaması da yapılmış olmaktadır.
Talebin azaldığı dönemlerde tüketicilerin hizmet almasını özendirecek faaliyetlerde
bulunmak, bu dönemlerde düşük fiyat gibi teşvik edici yöntemler kullanmak, işletmeye karlılık
sağlayacak başka faaliyet alanlarına yönlendirmek ve çalışanları değişik görevleri üstlenecek
şekilde eğitmekle işletmeler bu sorunun üstesinden gelebilecektir.
Talebin düşük olduğu dönemlerde, çalışanlardan bir kısmının işine son verilmesi,
çalışma saatlerinde değişiklik yapılması, fiyat indirimine gidilmesi, tutundurma çabalarına
önem verilmesi, işletme kaynaklarını dikkate alarak, değişik hizmetlerin tüketicilerin
kullanımına sunulması, başkaları için fason hizmet üretme yollarının aranması ve tüketicilerle
ilişkiye geçilerek hizmetten daha fazla yararlanmalarının sağlanması gibi faaliyetler
yürütülmelidir.
Hizmet işletmelerinde arz ve talebin uygun şekilde yönetilebilmesi için, yönetici
konumunda olanların sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu iş,
yöneticilerin üzerinde önemle durması gereken işlerdendir. Öncelikle planlama, bir yöneticinin
temel işlevidir ve ilk yapması gereken iştir.
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Hizmetlerin beklentilere uygun şekilde üretilmesine insan unsurunun ve fiziksel ortamın
katkısı inkâr edilemez. Ancak, bu iki faktör de, süreç yönetimi ile çok yakından ilişkilidir.
Hizmet personelinin, müşterilerin beğenilerini kazanacak davranışlar sergilemesi, daima
müşterilere karşı güler yüzle davranmaları ve müşterilerin problemleriyle ilgilenmeleri, hizmet
sisteminde ortaya çıkabilecek problemlerin bir ölçüde önlenmesini sağlayacaktır. Diğer yandan,
hizmet işletmesinin iyi bir fiziksel ortama sahip olması, müşterilerin belli bir süre işletmeyle
ilgili olumlu düşünmelerine yol açacaktır. Fakat mükemmele ulaşmak ve bunu devam ettirmek
için hizmet işletmelerinde üretim, personel ve pazarlama bölümlerinin işbirliği çok önemlidir.
Süreç olarak adlandırılan birbirine bağlı ve ilişkili faaliyetler dizisinde yer alan işlerin,
en iyi şekilde yapılabilmesi için, öncelikle o işlerin her birinin tanımının yapılması
gerekmektedir. Bu tanımın açık bir şekilde yapılabilmesi için de bir hizmet işletmesinde
yapılacak olan işlerin tamamının belirlenmesi lazımdır. Çünkü iş ve görev tanımlarının
yapılabilmesi için buna ihtiyaç vardır. Bir hizmet işletmesinde çalışanlar ile onların yapacakları
işler arasındaki ilişkiler belirlendiğinde, iş tanımları yapılırken belli ölçüde görev tanımları da
yapılmış olur.
Bir hizmet işletmesinde sürecin anlaşılmasını kolaylaştıran önemli göstergelerden birisi
de akış şemalarıdır. Sistemin bölümleri arasındaki ilişkileri böyle bir akış şeması ile göstermek
işletmeye pek çok avantaj sağlayacaktır. Bu avantajlar kısaca şöyle sıralanabilir:





Akış şeması, işletmede yer alan işlerin aralarındaki ilişkileri göstererek sistemin
görsel şekilde sunulmasını sağlar,
Her bir aşamadaki gerekli kapasitenin tahmin edilmesini ve süreçteki olası
tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olur,
Süreçte müşterinin katıldığı aşamaları gösterir,
Sürecin her aşamasında gerekli olan bilginin ortaya konulmasını sağlar.

Akış şemasında, işletmede yer alan temel faaliyetler sıralanmış olur. Süreçte ve buna
bağlı olarak belirli işlerde yapılacak olan yeni düzenlemeler ve verimliği arttırma faaliyetleri,
bu iş akış şemasına bakılarak kolayca yerine getirilebilir.
İş akış şemalarında yer alan işlerin iyi analiz edilmesinde çok önemli yararlar vardır. İyi
bir iş analizi yapabilmek için süreçte yer alan aşamaların neler olduğuna, bu aşamaların mantıklı
olarak sıralanıp sıralanmadığına, bazı aşamaların elimine edilip edilemeyeceğine, her
aşamadaki kapasitenin ayarlanıp ayarlanamadığına, süreçte müşterilerin hangi aşamada yer
aldığına, gereksiz müşteri etkileşiminin olup olmadığına ve nihayet sürecin hızını arttırmak için
teknoloji kullanılıp kullanılamayacağına bakmak gerekmektedir.

3.3. Hizmetler ve Çevre
Hizmet ağırlıklı bir ekonomideki değişim, sadece hizmetlerin istatistiklerde beliren
artışıyla ya da hizmetlerin çeşitliliğindeki artışla açıklanamaz. Yaşamını sürdürme, büyüme ve
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rekabet etme çabasındaki tüm hizmet sunucuları hizmet ekonomisindeki çevresel değişimleri
izlemeli ve bu değişimlere uyum sağlayabilmelidir.
Endüstriyel bir ekonomiden hizmet ekonomisine geçiş sadece istihdam ve milli hâsıla
açısından açıklanamaz. Hizmet ekonomisinde otomobil, bilgisayar gibi imalata dayalı
endüstriler, ulusal ve uluslararası rekabette başarı kazanabilmek için yüksek kaliteli hizmetler
sunmayı bir zorunluluk olarak görmektedirler. Günümüz tüketicisi sadece yüksek kalitede
mallar talep etmemekte, aynı zamanda bu malların yüksek kalitede hizmetle sunulmasını arzu
etmektedir. Dolayısıyla imalatçılar bile artık hizmet ekonomisinin bir parçası olduklarının
farkına varmaya başlamışlardır.
Hizmet sunucularını etkileyen bir diğer etken olan teknolojideki değişim, son yirmi
yılda hem çok güçlü hem de belirleyici hale gelmiştir. Bilgisayar teknolojisinin, elektronik veri
işlemenin ve bilgi sistemlerinin gelişimi hizmet işletmelerinin bilgiyi işleme biçimlerini,
ekipman ve materyallerini değiştirmiş ve yeni hizmetler yaratmıştır. Banka hizmetlerinin
dağıtımında olduğu gibi bu teknolojik değişmeler ATM, ev bankacılığı ve alışveriş
terminallerinde elektronik fon transferlerinin tanıtılmasını sağlamıştır. Birçok bilgiye dayalı
hizmetin (bankacılık veya sigorta hizmetleri gibi) üretimi ve ulaştırılması gittikçe
küreselleşmiştir. Yeni iletişim ağları hizmet işletmeleri için bir rekabet unsuru olarak “yer”in
önemini azaltmıştır. Bu ağlar hizmet sunanların müşterileri ile arasındaki iletişim bağlarını
geliştirmiş ve telekominikasyon ve bilgisayar yardımıyla uzak bir mesafeden yönetim
yeteneğini arttırmıştır.
Bilgiye dayalı teknolojilerin gelişmesiyle pazarda birçok yeni hizmet kavramları ortaya
çıkmıştır. Faks makineleri, sesle mesaj ve hücreli telefonlar benzer hizmetlerin yeni biçimlerde
ulaştırılmasını sağlamıştır.
Hizmet işletmelerine kurallar getiren düzenleyici çerçeve hizmet pazarlamasını
etkileyen önemli bir unsurdur. Birçok hizmet endüstrisinde pazara giriş ve pazarlama
faaliyetleri sıkı bir kontrol altındadır. Örneğin ülkemizde ve diğer birçok ülkede hukuki
hizmetler ve sağlık hizmetleri için reklamın yapılması yasaktır. Ancak geçtiğimiz yıllarda hava
ulaştırmacılığı, bankacılık, telekomünikasyon gibi alanlardaki düzenlemelerin bir kısmı
kaldırılmıştır.
Hizmet işletmelerinin pazarı yerel ya da ulusal boyuttan uluslararası ve gittikçe küresel
pazarlara kaymaktadır. Teknolojik değişme, bazı sektörlerdeki düzenleyici kuralların
kaldırılması, müşteri ihtiyaç ve tercihlerinin homojenleşmesi ve hizmet sektöründe artan
yoğunlaşma bu eğilimin nedenleridir.
Hizmet işletmelerini etkileyen bir diğer çevresel değişim ise müşteri yönlülüktür.
Müşteriler artık sadece problemlerine teknik çözümler aramamaktadırlar ve günümüzde çok
daha karmaşık hale gelmişlerdir. Müşteriler bireysel ilgi, kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanmış
hizmetler beklemektedirler. Şirket bazında müşteri yönlülük ise yeni teknikler, yapılar ve
hizmet teknolojisi gerektirmektedir.
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Günümüzde hizmet işletmelerinin karşı karşıya kaldığı diğer bir olgu ise çevre
faktörlerindeki değişimin çok hızlı ve daha az tahmin edilebilir olmasıdır. Hizmet işletmesinin
yaşamını sürdürülebilmesinde çevreyi yakından izlemesi ve çok hızlı tepkiler verebilmesi
önemlidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi 4P den biri değildir?

a) Mamul
b) Fiyat
c) Tutundurma
d) Satış

2)
Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş pazarlama karması unsurlarından
biri değildir?
a) Dağıtım
b) insan
c) Fiziki kanıtlar
d) Süreç

3)
Aşağıdakilerden
faktörlerinden biri değildir?

hangisi

Hizmet

pazarlamasında

insan

unsuru

a) Çalışanlar
b) Ortaklar
c) Müşteriler
d) Hizmet destekleyicileri

4)

Aşağıdakilerden hangisi akış şemasının avantajlarından biri değildir?

a) işletmede yer alan işlerin aralarındaki ilişkileri göstererek sistemin görsel şekilde
sunulmasını sağlar
b) Her bir aşamadaki gerekli kapasitenin tahmin edilmesini ve süreçteki olası
tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olur
c) Süreçte üreticinin katıldığı aşamaları gösterir
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d) Sürecin her aşamasında gerekli olan bilginin ortaya konulmasını sağlar

5)
“.......... hizmetin ulaştırılmasını sağlayan prosedürler, mekanizmalar ve
faaliyetlerin akışı-hizmeti ulaştırma ve operasyon sistemleridir.” Boşluk aşağıdaki
kavramalrdan hangisinin tanımıdır?
a) Süreç
b) Hizmet destekleyicileri
c) Tutundurma
d) insan

6)
“Fiziksel dağıtım yönetimi, hizmetlerin ......... açısından önemli bir yer
tutmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?
a) Dağıtım
b) Tutundurma
c) Mamul
d) Fiyat

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) D
2) A
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3) B
4) C
5) A
6) A
7)
8)
9)
10)
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4. HİZMET KALİTESİ

71

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.

72

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

73

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Pazarlama anlayışı; başlangıçta pazarda yer alan somut ürünler ve dayanıklı tüketim
malları ile ortaya çıkan bir kavram olarak kabul edilmekteydi. Zira 1970’lere dek tüm
işletmelerin benzer olduğu, yani aynı yönetim ve pazarlama teorisinin hepsine uygulanabileceği
genel kabul gören bir inançtı. Sonuçta kar elde etmek için ya da daha etkili telekomünikasyon,
daha hızlı trenler ya da daha fazla hastaya bakmak gibi bir amaca ulaşmak için bir şeyler
satılıyordu. Bu yaklaşıma göre hizmetlerin pazarlanması için gerekli olan unsurların da malların
pazarlanmasından farklı olmaması gerektiği inancı kabul görmekteydi. Dolayısıyla malların
pazarlanması için geçerli olan pazarlama karması, hizmetlerin pazarlanması için de geçerli
olmalıdır.
Ancak 1970’li yıllardan itibaren yapılan çalışmalarda, pazarlama kavramlarının,
modellerinin ve araçlarının genellikle bir hizmet işletmesine uymadığı gözlemlendi. Gerçekten
de hizmet ürünlerinde farklı pazarlama kavramının uygulanması gereği, ancak son 20 yılda
anlaşılabilmiştir. Hizmeti fiziksel boyutu olan mallardan ayıran ve daha önce açıklanan farklı
özellikleri şüphesiz ki farklı pazarlama kavramlarını ve uygulamalarını da gerekli kılacaktı.
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Gerek fiziksel malların gerekse hizmet ürünlerinin istenilen bütün nitelikleri taşıyor
olması; kısaca, kaliteli olması, özellikle 1980’lerden itibaren üretim ve pazarlamanın
önceliklerinden biri olmuştur. Bu önceliğin belirgin nedenlerinden biri, işletmelerin ancak
kalite sayesinde müşterileri uzun süre ellerinde tutabileceklerini ve hayatta kalabileceklerini
görmeleridir. Ancak fiziksel mallardaki kalitenin tanımlanması oldukça kolay, ölçümü de
yüksek bir doğruluk derecesine sahip iken, hizmetler için aynı şeyi söyleyebilmek mümkün
değildir. Bunun en önemli nedeni, hizmeti fiziksel mallardan ayıran bir takım karakteristik
özelliklerinin bulunmasıdır. Daha önce belirtildiği gibi soyutluk, söz konusu özelliklerin
başında gelmektedir. Çünkü hizmetler, somut nesnelerden çok birer performans olduklarından,
hizmet kalitesinin hesaplanması, ölçülmesi, envanterinin yapılması ve test edilmesi çoğu kez
mümkün değildir.
Hizmetin değişkenlik özelliği de hizmet kalitesinin ölçümünü zorlaştıran diğer bir
faktördür. Zira hizmetler emek yoğun ürünler olduklarından ve çoğu kez farklı kişiler tarafından
ortaya konulduklarından, hizmeti sunan kişilerin performanslarındaki farklılık ve hatta aynı
kişinin performansındaki günlük değişmeler bile, hizmet kalitesinin ölçümündeki zorluğu bir
kat daha arttırmaktadır. Bu zorluklar yüzünden, fiziksel mallardaki kalite kavramından farklı
bir kavram olan hizmet kalitesi kavramı ortaya çıkmış ve gerek teorisyenler, gerekse
uygulamacılar bu konuda ciddi çalışmalar yapmışlardır. Ancak burada belirtilmesi gereken
önemli bir husus, hizmet kalitesi kavramının tam olarak anlaşılabilmesinin, öncelikle kalite
kavramının anlaşılabilmesiyle mümkün olacağıdır. Bu bağlamda çalışmanın aşağıdaki
kısmında öncelikle, kalite kavramının ne olduğu ve neden önemli olduğu konularına açıklık
getirilmeye çalışılacaktır.

► Kalitenin Tanımı, Anlamı ve Önemi
Yaşanan teknik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak, üretim ve tüketimin her
aşamasında meydana gelen değişmeler, günümüz koşullarında bir işletmenin pazarda söz sahibi
olmasının ön koşulunun, kaliteli ürün üretmek olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, hem
kalite kavramının önem ve önceliğini arttırmış, hem de çok sayıda kalite sorununu beraberinde
getirmiştir. Zira rekabete dayanan günümüz ekonomisinde gerek mal, gerekse hizmetlerin
kaliteli olması, işletmeler için bir lüksten çok, hayatta kalabilmek adına bir zorunluluk olmasına
rağmen, literatürde birbirinden farklı birçok kalite tanımı bulunmaktadır. Bunun en belirgin
nedeni kalitenin, müşteri gereksinim ve beklentileriyle olan doğrudan ilgisi ve bu beklentilerin
de değişken olmasıdır. İnsanların arzu ve ihtiyaçları giderek farklılaştığından, beklentileri
belirli bir kalıba sokmak zordur. Dolayısıyla herkesin beklentileri farklı olacağı ve kalite de bu
farklılıklara cevap vereceği için, kalitenin tek bir boyutu bulunmamaktadır. Bu yüzden çeşitli
kalite tanımları mevcut olup, aşağıda bunların belli başlıları gözden geçirilecektir.
Japonya’da 1950’lerde kalite devrimi yapan ABD’li W.Edwards Deming, kaliteyi
çeşitli boyutlarıyla ele alıp birkaç farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlardan ilkine göre kalite;
“işletmenin, ürettiği ürün ve performansın, spesifikasyonlara uygun olması” olarak ifade
edilirken; diğerinde, ”tüketicinin, işletmenin ürettiği ürün ya da hizmet hakkındaki yargısı”
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olarak ifade edilmiştir. Söz konusu tanımlardan birincisi kalitenin somut (üretimle ilgili) yanını
vurgularken, diğeri psikolojik (müşteri algılamaları) yanına ağırlık vermektedir. Kalite ile ilgili
çalışmalarıyla ünlü yazarlardan Joseph M.Juran’a göre kalite; “kullanıma uygunluk” iken,
Philip B.Crosby’e göre kalite; “şartlara uygunluktur”. Gerek Juran, gerekse Crosby, yaptıkları
bu tanımlarla kalitenin sadece bir boyutuna - müşteri tatminine - ağırlık vermişlerdir.
Literatürde kalitenin birden fazla boyutuna aynı anda yer veren tanımlar da
bulunmaktadır. Bu tanımlardan biri, Japonya’da toplam kalite kontrolü ve toplam kalite
yönetimini geliştirip yerleştiren Japon bilim adamı Kaoru Ishikawa’ya ait olup, buna göre
kalite; “bir işletmenin mevcut üretim teknolojisini ve yeteneğini en iyi şekilde kullanarak,
maliyet ve kullanım amacına uygun şekilde müşterilerini tatmin etmesidir”. Bu tanım kalitenin
hem üretim boyutunu, hem de müşteri tatmini boyutunu ele almaktadır.
Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu (EOQC)’na göre kalite, “belirli bir malın veya
hizmetin, müşteri isteklerine uygunluk derecesidir”. “ISO 8402 Kalite Sözlüğü’nde ve ISO
9000 Serilerinde de kalite; “açıkça belirtilen ve ifade edilmemiş gizli ihtiyaçları tatmin
edebilme konusunda bir yeteneğe sahip olan mal ve/veya hizmetlerin özellik ve
karakteristiklerinin görülebilir, ayırıcı niteliklerinin toplamıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Gerek
Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonunun, gerekse ISO’nun tanımları, kalitenin müşterileri
tatmin etme yeteneğini vurgulamaları bakımından önemlidir.

► Hizmet Kalitesi ile İlgili Kavramlar
Gerek hizmet kalitesi kavramını ve hizmet kalitesini oluşturan unsurları, gerekse hizmet
kalitesinin ölçümü modellerini incelerken bilinmesi gereken bazı önemli kavramlar vardır ki,
bunlar “teknik kalite”, “fonksiyonel kalite”, “beklenen kalite” ve “algılanan kalite”
kavramlarıdır.

► Teknik Kalite ve Fonksiyonel Kalite Kavramları
Teknik kalite ve fonksiyonel kalite kavramları, literatürde kısaca “yaşanan kalite” olarak
ifade edilmektedirler. Yaşanan kalite kavramı; hizmetin sunum süreci boyunca müşterinin
işletme ile olan alışveriş ilişkisi sonucunda “ne elde ettiği”nin ve hizmet işletmesi tarafından
hizmetin “nasıl sunulduğu”nun algılanması sonucu oluşmaktadır. Buna göre “fonksiyonel
kalite” yaşanan kalitenin bir parçası olup, hizmetin “nasıl sunulduğu”nu ifade etmekte; diğer
bir deyişle, hizmetin sunuluşu sırasında ortaya çıkan etkileşimi (müşteri-hizmet personeli),
müşterilerin nasıl algıladığı ile ilgili olmaktadır. Zira bir hizmet ürünü spesifik bir üründen çok,
bir eylem olduğundan ötürü, hizmet kalitesi sadece çıktıya göre değil, aynı zamanda hizmetin
sunuluş sürecine göre de değerlendirilmektedir. Örneğin, bir restoranda sadece yenilen yemeğin
tadı, kokusu, görüntüsü değil; aynı zamanda masaların temiz olup olmadığı, servisin çabukluğu,
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ortamın ferah ve rahat olması, garsonun yaklaşım biçimi ve güler yüzü de müşterinin hizmet
kalitesini değerlendirmesinde önemli rol oynamaktadır.
“Teknik kalite” kavramı ise yaşanan kalitenin diğer parçasını oluşturmaktadır. Teknik
kalite, müşterinin hizmet ürününden gerçekte “ne elde ettiğini” belirtmekte; diğer bir ifadeyle,
hizmet çıktısından elde ettiği nihai sonuçla ilgili olmaktadır. Kısaca teknik kalite kavramında
kastedilen, fonksiyonel kaliteden farklı olarak, hizmetin sunum sürecinin kalitesi değil, sadece
hizmet çıktısının kalitesi olmaktadır. İşte bu nedenle teknik kalite, fonksiyonel kalite kavramına
göre çok daha dar kapsamlıdır. Yine restoran örneğinden hareket edilirse, teknik kaliteye göre
kaliteyi asıl belirleyen şey, sadece yemeğin kendisidir.

► Beklenen Kalite Kavramı
Bir hizmet ürünü satın alan her müşterinin, alacağı hizmetten bazı beklentileri
bulunmaktadır. Müşteri beklentileri, hizmetin kendisinin ve/veya sunumunun
değerlendirilmesinde referans noktası veya standart görevi gören, hizmetin sunum süreci
hakkındaki müşteri inançlarıdır. Müşteri, kendisine birtakım standartlar sağlayan bu beklentiler
sayesinde, almış olduğu hizmet kalitesini değerlendirmekte ve bir sonuca ulaşmaktadır. Bu
bilgiler ışığında beklenen kalite kavramı, “müşterilerin mevcut hizmet sürecinden beklentileri”
olarak tanımlanabilir.
Beklentiler, müşterilerin hizmet kalitesini değerlendirmelerinde oldukça önemli bir rol
oynamakta ve değişik faktörlerin etkileşimi sonucunda oluşmaktadırlar. Dolayısıyla,
beklentileri etkileyen ve şekillendiren faktörlerin neler olduğunun bilinmesi, pazarlama
açısından önem kazanmaktadır. Müşterilerin kalite beklentilerinin oluşumuna neden olan söz
konusu faktörler, beş ana başlık altında toplanabilir ki, bunlar: kişisel ihtiyaçlar, dışsal iletişim,
imaj, geçmiş tecrübeler ve kulaktan kulağa haberleşmedir.

Kişisel ihtiyaçlar, müşterinin fiziksel ve ruhsal refahı için gerekli unsurlar olarak
tanımlanmaktadır. Müşteri beklentilerini etkileyen faktörler içinde en önemli ve temel faktör
olan kişisel ihtiyaçlar; fiziksel, sosyal, psikolojik ve fonksiyonel olmak üzere dört kategoriye
ayrılmaktadır. Fiziksel ihtiyaçlar, yemek, içmek, uyumak gibi insan hayatının devam
edebilmesi için gerekli temel ihtiyaçlar iken; fonksiyonel ihtiyaçlar, can ve iş güvenliği
duyabilmek, tehlikelerden korunmak gibi ihtiyaçlardır. Sosyal ihtiyaçlar da, bir gruba ait olmak,
toplumda genel olarak kabul görmek, dostluk gibi diğer önemli ihtiyaçlar iken; son kategori
olan psikolojik ihtiyaçlar, tanınmak, prestij kazanmak, kendine güven duymak, sahip olunan
potansiyeli geliştirmek, yaratıcılığı arttırmak gibi üst düzeydeki ihtiyaçlardır.
Kişisel ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, insanlar öncelikle en temel ihtiyaçlarını tatmin
etmek için davranmaktadırlar. Karnı aç bir kişiyi sosyal ihtiyaçlarını tatmin etmeğe çalışarak
motive edebilmek mümkün değildir. Buna verilebilecek iyi bir örnek, tuttuğu basketbol
takımının maçlarına düzenli olarak giden bir fanatik olabilir. Aynı fanatiğin herhangi bir gün
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gideceği maça aç ve susuz gitmesi söz konusu olduğunda, bu kişinin umudu ve isteği kendi
bölümünden sık sık yemek ve su satıcılarının geçmesi olacaktır. Aksi halde o gün oynanan maç
ne kadar güzel olursa olsun, fanatik taraftar seyrettiği maçtan keyif alamayacak ve dolayısıyla,
beklentilerinin karşılanamaması nedeniyle hizmet kalitesini iyi olarak algılamayacaktır.

Dışsal iletişim, müşterilerin kalite beklentilerini etkileyen diğer faktör olup, hizmet
işletmesinin müşteri ile olan iletişimini ifade etmekte ve işletmenin kontrolü altında sürdürülen
reklam, doğrudan pazarlama, halkla ilişkiler ve satış kampanyaları şeklinde olmaktadır.
Beklentileri etkileyen faktörlerden biri olan, işletmenin yarattığı imaj da, dışsal iletişimden
farklı olarak, daha çok işletmenin dolaylı olarak kontrol edebildiği, diğer bir deyişle, firmanın
göstermiş olduğu performans sonucu biçimlenen bir faktördür.

Geçmiş tecrübeler, müşterinin benzer hizmeti daha önce denediğini gösteren, “odak
hizmet” (focal servis) ile ilgili bir faktördür. Müşterinin, alınacak hizmetle ilgili olarak, daha
hizmeti almadan hemen bir sonuca ulaşmasını sağlayan bu faktör, işletmenin daha önce sunmuş
olduğu hizmetle ilgilidir. Bir müşterinin belirli bir oteldeki her konaklayışını daha önceki
konaklayışlarıyla karşılaştırması buna uygun bir örnektir. Doğal olarak müşteri, aynı
karşılaştırmayı başka otellerdeki konaklayışlarında da yapabilmektedir.
Beklenen kaliteyi etkileyen son faktör olan kulaktan kulağa iletişim ise, kişisel
olabileceği gibi, kişisel olmayan şekilde de olabilmektedir. Kulaktan kulağa iletişim, işletmenin
kendisinden çok, müşterilerce yapılan ve hizmet kalitesi ile ilgili olarak müşterilerin
beklentilerini şekillendiren önemli bir faktördür.

► Algılanan Kalite Kavramı
Algılanan kalite kavramı genel olarak, “müşterinin bir ürün hakkındaki kapsamlı
mükemmellik veya üstünlük yargısı” olarak tanımlanabilir. Algılanan kalite sürecinin oluşumu
sırasında, müşteri, algıladığı hizmet performansı ile beklentilerini karşılaştırıp bir sonuca
ulaşmaktadır. Dolayısıyla algılanan kalite, müşterilerin hizmet sunumu sırasındaki algılamaları
ile beklentileri sonucu ortaya çıkmaktadır. Müşterinin algıladığı hizmet ile beklentileri
arasındaki olumsuz fark, diğer bir ifadeyle, yüksek beklentilerine karşı olumsuz bir hizmet
algılaması, algılanan hizmet kalitesini düşük olarak değerlendirmesiyle sonuçlanacak; aradaki
olumlu fark ise müşterinin, hizmeti “kaliteli” olarak algılamasıyla son bulacaktır. Örneğin, bir
müşterinin daha önce hiç konaklamadığı, ama hakkında çok şey duyduğu ve beş yıldızı hak
ettiği söylenen “X” oteli hakkındaki beklentileri, duyumları doğrultusunda yüksek olacaktır.
Ancak bu oteldeki ilk konaklamasında, beklentilerinin aksine iyi olmayan bir hizmet aldığında,
daha önceki duyumları doğrultusunda oluşan beklentileri ile algılamış olduğu hizmeti
karşılaştıracak ve sonuçta, aynı otelin beş yıldızı hak ettiği görüşünü paylaşmayarak, otel
hakkında azalan bir kalite yorumuna sahip olacaktır.
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Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, algılanan kalitenin, beklenen
kaliteden ayrı olarak ele alınması mümkün değildir. Algılanan kalite ile ilgili olarak bilinmesi
gereken belirli birtakım özellikler vardır ki, bunlar kısaca şöyle sıralanabilir:
-

Algılanan kalite, objektif veya gerçek kalite kavramından farklı bir kavramdır.

-

Algılanan kalite, bir ürünün spesifik niteliklerinden çok, yüksek düzeyde soyutluk
içerir.

-

Algılanan kalite, genellikle müşterinin karşılaştırmalı (ürün ve ikamesi olabilecek diğer
ürünler arasında) değerlendirmeleri sonucunda ulaştığı bir yargıdır.

-

Algılanan kalite, bazı durumlarda birbirine benzeyen tutumların oluşturduğu global bir
değerlendirmedir.

Algılanan kalite kavramı, hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde, beklenen kalite kadar
önemli bir kavramdır. Algılanan kalite kavramının bu derece önemli olmasının nedeni,
müşterilerin kararlarını gerçeklerden çok, algılamalarına göre vermeleridir. Bu nedenle
algılanan hizmet kalitesi objektif olmaktan çok, duygusal boyutta olmaktadır.

► Hizmet Kalitesinin Tanımı
Hizmet kalitesi ile ilgili olarak pazarlama literatüründe birçok tanım bulunmaktadır.
Bunun başta gelen nedeni, kalite gibi hizmet kalitesinin de çok boyutlu bir kavram olması ve
bu yüzden basit ve kesin bir tanımının yapılmasının zorluğudur. Üstelik hizmetin karakteristik
özellikleri, söz konusu zorluğu bir kat daha arttırmaktadır. Bu faktörlere ek olarak, hizmet
kalitesinin disiplinler arası özelliği, ona herkes tarafından kabul görecek bir tanım verilmesini
ve belirli bir modele oturtulmasını daha da güçleştirmektedir. Ancak hizmet kalitesi ile ilgili
tanımlarda ortak özellikler taşıyan belli noktalar, bahsi geçen konu ile ilgili genel bir sonuca
ulaşmayı bir derece kolaylaştırmaktadır.
Hizmet kalitesi bir tanıma göre, “müşteri beklentilerini karşılamak için üstün ya da
mükemmel hizmetin verilmesidir”; diğer bir tanıma göre de, “bir kuruluşun müşteri
beklentilerini karşılayabilme ya da geçebilme yeteneği” olup, her iki tanımda da, hizmet
kalitesini belirleyecek olan en önemli unsurun “müşteri beklentileri” olduğu vurgulanmaktadır.
Müşteri beklentileri, daha önce de belirtildiği gibi; geçmiş deneyimler, hizmet için ödenen
bedel, kulaktan kulağa işletme ile ilgili dolaşan sözler, tavsiyeler, işletmenin reklamları, hizmet
personelinin tavrı ve işletmenin fiziksel ortamı ile şekillenmektedir. Müşteri, birçok faktörü
birlikte algılayarak kaliteye kendince bir anlam vermekte ve sunulan hizmetle, beklediği
hizmetin karşılaştırmasını yapmaktadır. Önemli olan algılanan hizmet kalitesinin yüksek
olmasıdır.
Algılanan hizmet kalitesi yüksek olmadığında, diğer bir ifadeyle, algılanan kalite
beklenen kaliteden düşük olduğunda, hem mevcut müşteriler, hem de yeni müşteriler
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işletmeden kopmaktadır. Bu durum, hizmet kalitesini sadece “müşteri beklentisinin” değil, aynı
zamanda “müşteri algılamasının” da belirlediğinin önemli bir göstergesidir. Dolayısıyla
“müşteri algılaması” kavramı olmaksızın, sağlıklı bir şekilde hizmet kalitesini açıklamak güç
gözükmektedir.
“Müşteri beklentisi” ve “müşteri algılaması” gibi iki önemli kavramı bünyesinde
toplayan ve hizmet kalitesini net bir şekilde ortaya koyan genel olarak kabul görmüş hizmet
kalitesi tanımı, Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından yapılmıştır. Buna göre hizmet
kalitesi; “müşterilerin istekleri veya beklentileri ile algılamaları arasındaki karşılaştırma” olarak
ifade edilmektedir. Beklenen kalite ile algılanan kalite arasındaki karşılaştırma sonucu ortaya
çıkan negatif fark, müşterinin hizmet kalitesini olumsuz değerlendirdiği anlamına gelmekte;
bunların arasındaki pozitif fark da, müşterinin hizmet kalitesinden memnun kaldığını
göstermektedir.

► Hizmet Kalitesini Oluşturan Faktörler (Boyutlar)
Yukarıdaki açıklamalara göre hizmet kalitesi, müşterinin hizmet ürününü
değerlendirme süreci sonucunda ortaya çıkan bir kavram olup, bu değerlendirme sürecini
etkileyen birbirlerinden farklı birçok faktör (boyut) bulunmaktadır. Ancak söz konusu
faktörlerin neler olduğu konusunda araştırmacılar arasında tam bir fikir birliği
bulunmamaktadır. Bunun başta gelen nedeni, hizmet kalitesini oluşturan faktörlerin, hizmetin
kendine has özelliklerinden ötürü, sektörden sektöre farklılık göstermesi ve sonuçta farklı
araştırmacılar tarafından birbirinden oldukça farklı faktörlerin ortaya atılmasıdır. Bununla
beraber, bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalardan en önemlisi ve literatürde genel kabul
göreni, Parasuraman ve diğerlerinin yaptıkları çalışma olup, söz konusu çalışmada algılanan
hizmet kalitesini etkileyen on faktör belirlenmiştir. Bu faktörlerin neler olduğu, tanımları ve
müşteri soru örnekleri Tablo 1.1’de görülmektedir.
Parasuraman ve diğerlerinin yaptıkları çalışmalar devam ettikçe, algılanan hizmet
kalitesi ile Tablo’da görülen on faktörden aslında sadece beşinin yüksek düzeyde ilişkili olduğu
ve bu faktörlerin kendi aralarında da karşılıklı etkileşim içinde bulundukları sonucu ortaya
çıkmıştır. Söz konusu faktörler, “fiziksel unsurlar”, “güvenilirlik”, “yeterlilik”, “güven”
(yeterlilik, saygı, inanılırlık, güvenlik) ve “empati”den (ulaşılabilirlik, iletişim, müşteriyi
anlamak) oluşmaktadır. Hizmet kalitesini oluşturan bu faktörlerin, beklenen ve algılanan
hizmet kaliteleri ile ilişkisi Şekil 1.2’de görülmektedir.
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Tablo 1.1: Hizmet Kalitesini Oluşturan Faktörler
Hizmet Kalitesi Faktörleri

Tanım

Müşterilerin Sorabileceği
Soru Örnekleri

İnanılırlık

Hizmet üreticisinin
güvenilirliği, inandırıcılığı,
dürüstlüğü

İşletmenin iyi bir ünü var
mı?

Güvenlik

Tehlike, risk ve şüpheden
uzak olmak

Benimle ilgili bilgileri başka
yerlere iletiyor mu?

Ulaşılabilirlik

Yaklaşım ve kolay iletişim
kurabilme

Bir problem olduğunda
yetkili kişiye kolaylıkla
ulaşabiliyor muyum?

İletişim

Müşterileri dinlemek ve
anlayacakları dilde onları
bilgilendirmek

Bir şikâyette bulunduğumda
yönetim benimle ilgilenip
sorunumu anlıyor mu?

Müşteriyi anlamak

Müşteriyi ve ihtiyaçlarını
Özel istek ve ihtiyaçlarıma
anlamak için çaba sarf etmek cevap verebilir mi?

Fiziksel unsurlar

Fiziksel unsurların, kişilerin
iletişim araçlarının
görünümü

Fiziksel unsurlar temiz ve
düzgün mü?

Güvenilirlik

Söz verilen hizmeti dikkatli
ve güvenilir bir şekilde
gerçekleştirme

Hizmet ürünü için ödediğim
para fazla mı değil mi?

Karşılık verebilmek

Müşterilere yardımcı olma
isteği ve hizmetin
zamanında sunulması

Bir problemle
karşılaştığımda firma bu
problemi kısa zamanda
çözebilecek mi?

Yeterlilik

Hizmeti gerçekleştirebilmek
için gerekli bilgi ve beceri

Hizmeti sunan kişi veya
firma konusunda uzman mı?

Saygı

Saygılı olmak, kibarlık ve
candanlık

Hizmet personeli sorularımı
cevaplandırırken yeterince
kibar mı?

Verdiği sözleri yerine
getirebiliyor mu?

Kaynak:
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Christopher Lovelock, Sandra Vandermerwe and Barbara Lewis, Service Marketing,
London, Prentice Hall European Edition, 1999, s.486.

Güvenilirlik
Yeterlilik
Empati
Fiziksel unsurlar
Güven

Algılanan hizmet
Algılanan hizmet
kalitesi
Beklenen hizmet

Şekil 1.2: Hizmet Kalitesini Oluşturan Faktörlerin Beklenen ve Algılanan Hizmetle
İlişkisi
Kaynak:
- Michael K.Brady, J.Joseph Cronin Jr., “Some New Thoughts on Conceptualizing
- Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach”, Journal of Marketing, Vol.65,
(July 2001), ss.34-35.

Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmini
Gerek “hizmet kalitesi”, gerekse “müşteri tatmini”, pazarlama yöneticilerinin ulaşmaya
çaba gösterdikleri, oldukça önemli iki hedeftir. Ancak birçok kez bu iki kavram arasındaki
farklılıklar görmezden gelinmekte ve gerek teorisyenler gerekse yöneticiler tarafından bazen eş
anlamlı olarak kullanılmaktadırlar. Oysa hizmet kalitesi, müşteri tatmininin önemli ve
vazgeçilmez bir parçası olmakla beraber, aralarında belli farklılıklar bulunmakta; dolayısıyla,
aynı anlamda kullanılmamaları gerekmektedir. Burada hizmet kalitesi ile müşteri tatmini
konuları birlikte ele alınarak, “müşteri tatmini kavramı ve önemi”, “müşteri tatmini ile hizmet
kalitesi ilişkisi” ve “müşteri tatmininin oluşum süreci” başlıkları altında incelenecektir.

► Müşteri Tatmini Kavramı ve Önemi
Müşteri tatmini, pazarlamacıları uzun yıllar meşgul eden oldukça önemli bir kavramdır.
Kavramın önemli olmasının başta gelen nedeni, müşteri tatmininin, pazarlama faaliyetlerinin
arzu edilen sonuçlarından biri olması ve müşterilerin yeniden satın alma davranışlarının
oluşmasına, dolayısıyla, müşteri sadakatine yol açmasıdır. Bu da işletmenin uzun dönemli
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gelişmesi ve karlılığı için önemlidir. Müşteri tatmininin, pazarlamacılar açısından,
gerçekleştirilmesi gereken önemli bir hedef olmasının diğer bir nedeni de, işletme içinde etkin
bir müşteri tatmini sisteminin geliştirilmesinin işletme yönetimine, pazar payı kaybını önleme
konusunda erken uyarı işaretleri sağlamasıdır.
Müşteri tatmini bir tanıma göre; “müşterinin bir mal veya hizmet ürünü ile ilgili satın
alma sonrası değerlendirmeleridir”. Diğer bir tanıma göre de müşteri tatmini, “hoşa giden
sonuç” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda müşterinin, mal veya hizmet tüketimi sonucunda
bir ihtiyacının, arzusunun, amacının giderildiğini hissetmesi “tatmin” olarak ifade edilmektedir.
Daha genel bir ifadeyle, müşteri tatmini, “müşterinin, tüketimi sonucu elde ettiği çıktıdan
sağladığı hoşnutluk duygusu” olarak tanımlanabilmektedir.

► Müşteri Tatmini ve Hizmet Kalitesi İlişkisi
Yukarıda belirtildiği gibi müşteri tatmini, birçok kez “hizmet kalitesi” terimi ile
karıştırılmakta olup, bunun başlıca nedeni, her iki kavram için net bir tanım bulunmamasıdır.
Bazı araştırmacılar “müşteri tatmini” ve “hizmet kalitesi” kavramlarını, ikisinin de ölçümü
onaylamama paradigmasına dayandığından ötürü, aynı anlamda kullanmakta iken, bazıları,
ikisinin birbirinden ayrı olduğunu savunmaktadır. Gerçekte bunlar, aralarında yakın bir ilişki
olmasına rağmen farklı kavramlardır. Bu ikisi arasında farklılığa yol açan olan bazı nedenler
bulunmaktadır.
Söz konusu nedenlerden ilki, algılanan hizmet kalitesinin bir tutum, uzun dönemli bir
değerlendirme iken, müşteri tatmininin mübadele odaklı bir ölçü olmasıdır. Bu ikisi arasında
farklılığa yol açan olan nedenlerden diğeri de - her iki kavramın onaylamama paradigmasına
dayanmasından ötürü, aynı anlamda kullanılmaları gerektiği görüşüne karşı Parasuraman ve
diğerleri tarafından ileri sürülen –onaylamama paradigmasının işleyiş şeklinin esasen her iki
kavram için farklı olmasıdır. Buna göre algılanan hizmet kalitesinin ölçümündeki karşılaştırma
düzeyi, bir müşterinin “ne beklemesi gerektiği” ile ilgili iken, tatmin ölçümündeki uygun
karşılaştırma “ne bekleyebileceği” ile ilgilidir.
Tatmin ve kalite kavramlarının birbirinden farklı olmasına yol açan önemli bir neden
de, süreç olarak hizmet kalitesinin, müşteri tatmininden önce gerçekleşmesidir. Şöyle ki,
hizmeti sunan işletme, sunduğu hizmetle önce hizmetin kalitesini ortaya koymakta; bu kalitenin
sonucunda, hizmeti alan müşteri, aldığı hizmetten tatmin veya tatminsizlik hissi duymaktadır.
Dolayısıyla tatminin oluşması için müşterinin o ürünü tecrübe etmesi gerekmektedir. Hizmet
kalitesinin oluşması için böyle bir gereksinim söz konusu değildir.
Bu bilgiler ışığında hizmet kalitesi ve müşteri tatmini arasındaki ilişki daha ayrıntılı
olarak Şekil 1.3’te olduğu gibi gösterilebilir. Şekilde, müşteri, önce belirli bir hizmeti
denemekte, daha sonra, o hizmetin kalitesi iyi ise mevcut hizmetten tatmin olmakta, iyi değilse
tatminsizlik yaşamakta; diğer bir ifadeyle, önce ortaya konulan hizmet kalitesini
değerlendirerek tatmin veya tatminsizlik hissi duymaktadır. Müşteri tatmin hissi duyduğu
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durumda hizmeti tekrar denemekte, her deneme sonrasında tatmin/tatminsizlik düzeyine bağlı
olarak kalite imajını tekrar gözden geçirip değerlendirmektedir.

İlk
Hizmet

İlk Mübadele
İlk Mübadeleden
Tatmin/Tatminsizlik

Kalitesi

Değerlendirmesi

Güncelleşmiş Kalite

İkinci Mübadele
İkinci
Mübadeleden

Değerlendirmesi

Tatmin/Tat
minsizlik

Güncelleşmiş Kalite

N. Mübadele

Değerlendirmesi

N’inci
Mübadeleden

tatmin/tatminsizlik

Güncelleşm
iş Kalite

Değerlendirmesi
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İlk Hizmet Kalitesi
Değerlendirmesi

İlk Mübadele
İlk Mübadeleden
Tatmin/Tatminsizlik

Güncelleşmiş
Kalite
Değerlendirmesi

İkinci Mübadele
İkinci Mübadeleden
Tatmin/Tatminsizlik

Güncelleşmiş
Kalite
Değerlendirmesi

N. Mübadele
N’inci Mübadeleden
Tatmin/Tatminsizlik

Güncelleşmiş
Kalite
Değerlendirmesi

Şekil 1.3: Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmini İlişkisi
Kaynak:
Roland T.Rust, Anthony J. Zahorik ve Timothy Keiningham, Service Marketing, New
York, Harper-Collins College Publishers, 1996, ss.156-157.

► Müşteri Tatminin Oluşum Süreci
Literatürde müşteri tatmini ve müşteri tatmininin oluşum süreci hakkında yapılmış pek
çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların genelinde ulaşılan sonuç, müşteri tatmininin
duygusal boyutu olan bir değerlendirme olduğudur. Ancak daha çok duygusal bir durum olarak
tanımlanmakla beraber, kavramın aynı zamanda bilişsel süreçleri de içermekte olduğunu
savunan değerlendirmeler de mevcuttur. Müşteri tatmininin oluşum sürecine ilişkin
çalışmalarda, söz konusu değerlendirmeler, tatmin kavramı ve tatminin oluşum sürecinde etkili
olan faktörleri farklı olarak ele alan paradigmalar ışığında açıklanmıştır. Bu konuda geliştirilen
başlıca paradigmalar şunlardır: Beklenti/onaylamama, bilişsel uyumsuzluk, benzeşim/karşıtlık,
eşitlik, gönderme, kıyaslama düzeyi, uyumlaştırma düzeyi.
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Ancak hizmet sektöründe en fazla kabul göreni, beklenti/onaylamama paradigmasıdır.
Müşteri tatmininin oluşum süreci hakkında, hizmet sektöründe genel kabul gören
beklenti/onaylamama paradigması, Richard L.Oliver’ın 1980 yılında yaptığı bir çalışma sonucu
ortaya çıkardığı bir paradigma olup; müşteri tatmini ile ilgili çalışma yapan birçok araştırmacı
için iyi bir dayanak noktası olmuştur. Bu paradigmaya göre tatminin gerçekleşme süreci
sırasıyla, aşağıdaki dört aşamadan oluşmaktadır.
- Beklentiler (Hizmet kalitesi ile ilgili müşteri beklentisi)
- Performans (Algılanan hizmet kalitesi/performansı)
- Onaylamama
- Tatmin

Beklenti/onaylamama paradigmasına göre, müşterinin ürünle ilgili tatmini, beklentileri
ile algılanan hizmet performansını/kalitesini karşılaştırması sonucu oluşmaktadır.
Onaylamama, beklentiler ile algılanan performans arasında farklılık olduğunda ortaya
çıkmakta; aradaki fark, tatmin veya tatminsizlik hissine yol açmaktadır. Burada çeşitli
durumları ifade eden üç ayrı seçenek söz konusu olmaktadır:
- Sıfır Onaylamama Durumu: Bu seçenek, ortaya konulan hizmet performansı müşteri
beklentilerine eşit olduğunda ortaya çıkmaktadır. Müşteri tam olarak beklediği hizmeti almakta,
beklentisinin altında veya üstünde bir hizmet performansı ortaya konulmamaktadır. Böyle bir
seçenekte onaylamama söz konusu olmamakta; bunun yerine, beklentiler ile performans
arasında bir uyum söz konusu olmaktadır (algılanan hizmet kalitesi/performansı = beklenen
kalite).

- Pozitif Onaylamama Durumu: Bu seçenek, ortaya konulan hizmet performansı,
müşteri beklentilerini aştığında oluşmakta ve müşteri, beklediğinden daha iyi bir hizmet
almaktadır. Böylelikle beklentileri ile hizmet performansı arasında pozitif bir fark oluşmakta;
sonuç olarak müşteri tatmini ortaya çıkmaktadır (algılanan hizmet kalitesi/performansı>
beklenen kalite).

- Negatif Onaylamama Durumu: Bu seçenek, ürün performansı beklentilerden düşük
olduğunda ortaya çıkmaktadır. Müşteri, beklentilerinin altında bir hizmet performansı ile
karşılaşmakta, beklentileri ile ortaya konulan hizmet performansı arasında negatif bir fark
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olduğundan, tatminsizlik hissi ortaya çıkmaktadır (algılanan hizmet kalitesi/performansı <
beklenen kalite).

Daha önce de belirtildiği gibi, Oliver’ın müşteri tatmininin oluşumu konusuna açıklık
getirmeye çalıştığı beklenti/onaylamama paradigması, bu konuda çalışma yapan araştırmacılar
için iyi bir dayanak noktası olmuştur. Tez çalışmasının ikinci bölümünde söz konusu paradigma
ışığında ulaşılan yeni sonuçlara ayrıntılı olarak yer verilecektir.
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Uygulamalar

90

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

92

Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesiyle ilgili olan kavramlardan biri

a) Teknik kalite
b) Fonksiyonel Kalite
c) Algılanmayan kalite
d) Beklenen kalite

2)
Aşağıdakilerden hangisi kalite beklentilerinin oluşumuna neden olan
faktörlerden biri değildir?
a) Algılanan Kalite
b) Kişisel ihtiyaçlar
c) Dışsal iletişim
d) İmaj

3)
Aşağıdakilerden hangisi algılanan kalite ile ilgili olarak bilinmesi gereken
özelliklerden değildir?
a) Algılanan kalite, objektif veya gerçek kalite kavramından farklı bir kavramdır
b) Algılanan kalite, bir ürünün spesifik niteliklerinden çok, yüksek düzeyde soyutluk
içerir
c) Algılanan kalite üretici firma tarafından belirlenmelidir
d) Algılanan kalite, genellikle müşterinin karşılaştırmalı (ürün ve ikamesi olabilecek
diğer ürünler arasında) değerlendirmeleri sonucunda ulaştığı bir yargıdır

4)
“Müşteri beklentilerini karşılamak için üstün ya da mükemmel hizmetin
verilmesidir” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Hizmet kalitesi
b) Algılanan kalite
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c) Beklenen kalite
d) İmaj

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesini oluşturan faktörlerden biri

a) Güvenilirlik
b) Yeterlilik
c) Kişisel ihtiyaçlar
d) Fiziksel unsurlar

6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatmininin gerçekleşme süreçlerinden biri

a) Beklentiler
b) Performans
c) Onaylamama
d) İletişim

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) C
2) A
3) C
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4) A
5) C
6) D
7)
8)
9)
10)
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5. HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ÖLÇÜMDE KARŞILAŞILAN
ZORLUKLAR-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.

97

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

99

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Hizmette kalite boyutunun devamlı olarak ön plana çıkarılarak kalitenin ve kalitede
sürekliliğin sağlanabilmesi, hizmet kalitesinin doğru olarak ölçülebilmesi ile mümkün
olmaktadır. Ancak kaliteli hizmet üretmek için gerekli olan hizmet kalitesinin ölçümü,
pazarlama literatüründe araştırmacılar arasında hep tartışma konusu olmuştur ve bu tartışmalar
devam etmektedir. Konunun hizmet kalitesi için oldukça önemli, ama bir o kadar da tartışmaya
açık olması, hizmet kalitesi ölçümünün zorluklarından ve ölçüm için geliştirilen modellerin
birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bu bölümde sırasıyla, hizmet
kalitesinin ölçümünde karşılaşılan zorluklar, hizmet kalitesinin ölçümünün önemi ve hizmet
kalitesinin ölçümünde kullanılan modeller ele alınarak incelenecektir.
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Son yıllarda gözlemlenen gelişmeler, yoğun rekabetin yaşanmakta olduğu hizmet
sektöründe işletmelerin müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek, zenginleştirilmiş ürün
kapsamında müşteri tatminini gerçekleştirebilmek ve müşterilerde tekrar satın alma niyetini
oluşturabilmek amacıyla birtakım yollara başvurduklarına işaret etmektedir. Bu yollardan
birisi, müşterilere sunulan hizmette, kalite boyutunun devamlı olarak ön plana çıkarılmasıdır.
Kaliteli hizmet sunmak, günümüzün rekabetçi dünyasında hizmet üreten işletmeler için
artık vazgeçilmez bir strateji olmuştur. Bu nedenle daha 1980’li yıllardan itibaren gerek
akademik, gerekse yönetsel çabalar, hizmet kalitesinin müşteriler için ne anlama geldiğini
belirlemeye ve müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik stratejiler geliştirme konularında
odaklanmıştır. Ancak aynı yıllarda, hizmet işletmeleri için gerekli stratejileri geliştirme
konusunda temeli hizmet kalitesinin ölçümüne dayanan zorluklar bulunmaktaydı. Zira kalitenin
ölçümü ve kontrolü için geliştirilmiş olan metodlar daha çok teknik nitelikte, diğer bir ifadeyle,
ürünün nasıl çalıştığı, ne kadar dayandığı gibi ölçülebilir ve objektif kriterlerdi. Bunun temel
nedeni, kalite kavramının başlangıçta sadece fiziksel boyutu olan ürünler için düşünülmüş bir
kavram olmasıydı.
Gerçekten birçok kalite kontrol yöntemi, somut ürünler için belirlenen ürün şartlarını ve
standartlarını karşılayıp karşılamadıklarını kontrol etmek için geliştirilmiştir. Yapılan
kontroller sırasında ürünler tartılmakta, ölçülmekte, dayanıklılıkları test edilmekte ve ancak bu
işlemlerden sonra satışa sunulmaktadır. Üretici işletmeler için ürün müşteriye ulaşmadan
kalitesi hakkında kolaylıkla bir yargıya varmayı sağlayan açık ve net performans kriterleri
bulunmakta; bu da, mamul kalitesini geliştirme yollarını açmaktadır. Müşteriler açısından da,
ürünün ambalajına, rengine, kokusuna bakılmasıyla kalite hakkında fikir sahibi olmak çok daha
kolay olmakta ve müşteri daha ürünü kullanmadan kalitesi hakkında kolaylıkla bir yargıya
varabilmektedir.
Hizmet sektörü söz konusu olduğunda ise, aynı süreç gerek işletmeler, gerekse
müşteriler açısından bu derecede kolay olmamaktadır. Buradaki zorluk temelde hizmetin
kendine özgü karakteristik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Zira hizmetin daha önce
soyutluk, değişkenlik (heterojenlik), bölünmezlik ve dayanıksızlık şeklinde ele alınıp incelenen
karakteristik özelliklerinden dolayı, geleneksel kalite kontrol yöntemleri ve değerlendirmeleri
hizmet ürünleri için yetersiz kalmakta; bu da, hizmet üreten işletmelerin işini güçleştirmektedir.
Hizmetin karakteristik özelliklerinin hizmet kalitesinin ölçümünde yarattığı zorlukları
kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle, soyutluk özelliğinden ötürü sabit bir kalite düzeyine
ulaşmak - kesin ve net üretim şartları ve standartları olmadığından - mümkün olmamaktadır.
Yukarıda da değinildiği üzere araba, bilgisayar gibi mallar için geliştirilmiş genel kalite
standartları bulunduğundan, bu malların kalitesi yine aynı standartlara bağlı olarak kolaylıkla
ölçülebilmekte, test edilebilmekte ve sonuçta onaylanabilmektedir. Ancak bir sigorta
acentesinin, bir havayolu işletmesinin kalitesi, sunulan ürün, bir eylem, bir performans
olduğundan, kolaylıkla ölçülememekte ve test edilememektedir.
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Yine hizmetin değişkenlik özelliğinden dolayı, onu sunan kişilerin müşterilerle olan
etkileşimlerindeki kalite sabit bir düzeyde tutulamamakta ve standartlaştırılamamaktadır. Zira
hizmet sunumunda, sürecin iki tarafında da insan bulunmakta; insan davranışları da oldukça
değişken olduğundan, standardizasyon mümkün olmamaktadır.
Son olarak, hizmetin bölünmezlik ve dayanıksızlık özelliklerinin yarattığı zorluklar
fiziksel ürün üretenlerden farklı olarak, hizmetin saklanamaması ve hizmet üreticilerinin,
üretim ve tüketim arasında bir tampon görevi gören fabrika gibi bir araçlarının bulunmamasıyla
ilgilidir. Dolayısıyla hizmet ürününü alan müşteriler, hizmeti o anda aldıklarından dolayı, zaten
bir üretim yerinde olduklarından, hizmetin üretim süreci sırasındaki kalite gözlemlerini ve
değerlendirmelerini anında yapmakta, bu durum da, müşterinin kaliteyi objektif olarak
değerlendirmesini güçleştirmektedir.
Hizmetin karakteristik özelliklerinden dolayı geleneksel kalite kontrol yöntemlerinin
hizmet ürünlerinin kalitesini değerlendirmede yetersiz kalmasının en önemli sonucu, hizmet
ürünlerindeki kalite kavramının fiziksel mallara göre çok daha kalitatif ve subjektif olmasıdır.
Bu yüzden gerek hizmet işletmelerinin, gerekse müşterilerin hizmet kalitesini değerlendirmede
kullandıkları kriterler oldukça karmaşık gözükmektedir.
Hizmet ürününü almak için müşterinin bekleme zamanı, hizmet sunucusunun bir
siparişi almadaki hata sayısı gibi kalite ölçümleri, hizmet ortaya konulduğu anda elde edilebilse
de, söz konusu ölçüler gerçek hizmet kalitesini test etme konusunda yetersizdirler. Zira
belirtilen ölçüler, hizmetin sadece sunum sürecinin kalitesini ölçmeye yaramaktadır; ama
gerçekte ihtiyaç duyulan, spesifik ölçüm teknikleri geliştirebilmek ve hizmet ürününün toplam
kalitesini ölçebilmektir. Ancak bu noktada önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki,
hizmetin spesifik bir üründen çok bir eylem olması, hizmet çıktısının sadece çıktıya veya sadece
hizmetin sunum sürecinin kalitesine göre değerlendirilmesini olanaksız kılmakta;
değerlendirme yapıldığında, bu, gerçek hizmet kalitesini ölçmede yetersiz kalmaktadır. Amaç,
hizmetin bölünmezlik özelliğinden ötürü, hem sürecin, hem de hizmet çıktısının kalitesini
beraber ölçebilmektir. Geleneksel olarak fiziksel ürünler için geliştirilmiş bulunan kalite
kontrol yöntemleri ise bu ihtiyacı karşılamamaktadır.

Hizmet Kalitesinin Ölçümünün Önemi
Tüm zorluklarına karşın hizmet ürünleri için de kalite ölçümü oldukça önemlidir. Bu
önem, özellikle hizmet işletmelerinin yüksek kalitede hizmet sunmak ve pazarda daha etkin
olarak yer edinebilmek için kalite ölçümünü bir anahtar olarak görmelerinden
kaynaklanmaktadır. Zira, ancak spesifik ölçüm teknikleriyle hizmet ürününün kalitesi
geliştirilebilmekte ve bu sayede işletmeler varlıklarını sürdürebilmektedirler.
Hizmet kalitesini geliştirmenin işletmeye getirdiği artılardan ilki ve belki de en
önemlisi, bunun işletme karlılığına olan katkısıdır. Araştırmalar, iyi kalitedeki hizmetin,
işletmelerin pazar payını ve yapılan yatırımın getirisini arttırmakta olduğunu ortaya koymuştur;
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buna, kalite geliştirmenin sonucunda üretim maliyetlerinin azalması ve verimliliğin artması ile
ulaşılmaktadır. Gerçekten, ABD’de 1980’lerde hizmet işletmelerindeki birçok üst düzey
yönetici, iyi hizmetin işletmeye finansal başarı getirdiği noktasında görüş birliği içinde
olmuştur. Ancak, buna rağmen, çok az işletme hizmet kalitesini geliştirme konusunda ciddi
finansal yatırımlar yapmış ve bu yatırımlar süreklilik sağlamıştır. Söz konusu yatırımları
ciddiyetle gerçekleştiren ve sürekli hale getiren işletmeler, yaptıkları yatırımların karşılığını
fazlasıyla almış; fakat, diğer hizmet işletmeleri yöneticileri hizmet kalitesini geliştirme
konusundaki yatırımları gönülsüzce yapmışlar; üstelik bu yatırımlarda da süreklilik
sağlamamışlardır. Doğal olarak, ulaşılan sonuç olumsuz olmuştur.
Hizmet kalitesindeki gelişmenin finansal sonucu, yukarıda da belirtildiği üzere
“karlılık”tır; bunun önemli bir diğer sonucu da davranışsal boyutta olup, daha önce değinilen
“müşteri tatmini”dir. Gerçekten hizmet kalitesi ile müşteri tatmini ve yeniden satın alma
davranışı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Üstelik müşteriler çeşitli nedenlerden ötürü,
şimdiye kadar hiç olmadığı kadar kaliteli ürün talep eder hale geldiklerinden, ancak iyi ve
kaliteli hizmetle müşteri tatmini sağlanmakta; müşteri tatmini de yeniden satın alma sonucunu
ve uzun vadede müşteri sadakatini doğurmaktadır. Bu nedenle işletmeler artık her zamankinden
daha fazla, mevcut müşteriler hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu
bilgiler, müşterilerin hizmet ürünü hakkındaki değerlendirmelerinden ve önceki hizmet
tecrübelerinin neler olduğundan oluşmaktadır. Elde edilen bilgiler, işletmelere hizmet
ürünlerini geliştirme ve müşteri tatminini oluşturma konularında yol göstermektedir.
Gerek işletme karlılığını arttırması ve uzun vadede hayatta kalmaya yardımcı olması,
gerekse müşteri tatmini sağlayarak müşterilerde yeniden satın alma davranışını oluşturması gibi
nedenlerden ötürü hizmet işletmeleri, kalitenin yararlarını ve stratejik önemini fark ederek,
müşterilerin hizmet ürünü ile ilgili kalite değerlendirmelerini belirlemeye ve kaliteyi arttırmaya
yarayacak ölçüm programları geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Kullanılan Modeller
Hizmetlerin çok çeşitli olmaları ve kendilerine özgü yapıları, kalite ölçümünü karmaşık
hale getirmektedir. Kalite ölçümü konusunda, hizmet sürecinde kaliteye etki eden faktörler ve
bu faktörler arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak değişik model ve yaklaşımlar
geliştirilmiştir. Ancak çeşitli modellerin mevcut olmasına karşılık, genel kabul görmüş belirli
bir model bulunmamaktadır.
Literatür incelendiğinde, hizmet kalitesini ölçmek amacıyla geliştirilen modeller
arasında, özellikle Grönroos’un “algılanan toplam kalite modeli”, Parasuraman, Zeithaml ve
Berry’nin “SERVQUAL”ı ve Cronin ile Taylor’un “SERVPERF” modeli ön plana çıkmaktadır.
Bu nedenle tez çalışmasının bu kısmında, hizmet kalitesi ölçüm modellerinden, “algılanan
toplam kalite modeli”, “SERVQUAL” ve “SERPERF” modelleri açıklanacak; açıklayıcı
olması bakımından, yine Parasuraman ve diğerlerinin, SERVQUAL modeline yönelik olarak
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yapılan eleştiriler doğrultusunda bu modeli geliştirmeleriyle ortaya çıkan “işleme dayalı
kavramsal model” ele alınacaktır.

Grönroos’un Algılanan Toplam Kalite Modeli
Hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik olarak geliştirilen ilk model, İskandinav
araştırmacı Grönroos’a aittir. Araştırmacının 1984 yılında geliştirdiği modele göre, “algılanan
toplam kalite”, müşterilerin beklentilerini ifade eden “beklenen kalite” ile hizmet verildikten
sonra algılamış oldukları “yaşanan kalite” arasındaki farka dayanmaktadır. Burada müşterinin
değer yargısı, modelin merkezini oluşturmaktadır.
Beklenen kalite, Birinci bölümde de belirtildiği üzere, pazarla iletişim, imaj, sözel
iletişim, geçmiş tecrübeler ve tüketici ihtiyaçları olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır.
Yaşanan kalite ise, teknik kalite, fonksiyonel kalite ve bu ikisi sonucunda oluşan firma
imajından meydana gelmektedir. Teknik kalite, sadece hizmet çıktısının kalitesini ifade
ederken; fonksiyonel kalite, hizmetin sunum sürecinin kalitesini ifade etmektedir. Firma imajı
da, hizmet üreticisinin yarattığı imaj ve hizmet çıktısının, üretim süreci sırasındaki fiziksel
koşullarını ifade etmektedir. Bu bilgiler ışığında Grönroos’un, algılanan toplam kalite ile
beklenen kalite ve yaşanan kalite arasındaki ilişkileri ortaya koyduğu model Şekil 2.1’de olduğu
gibi gösterilebilir.
İmaj

Algılanan
Toplam Kalite

Beklenen
Kalite

Yaşanan Kalite

İmaj

Pazarla İletişim
İmaj
Sözel İletişim
Tüketici İhtiyaçları
Geçmiş Tecrübeler
Teknik Kalite

Fonksiyonel
Kalite

Şekil 2.1: Grönroos’un Algılanan Toplam Kalite Modeli
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Kaynak:
- Christian Grönroos, Service Management and Marketing: A Customer Relationship
- Management Approach, Second Edition, John Wiley&Sons Inc., Chichester, 2000,
s.67.

Grönroos, “algılanan toplam kalite modeli”nde, hizmet pazarlaması bakımından hizmet
sunum planlamasının, sadece hizmet çıktılarıyla yetinemeyeceğine; aksine, hizmet öncesi,
sonrası ve esnasındaki algılanabilecek fonksiyonel ölçütlerin de, hizmet kalitesini
değerlendirmede önem taşıdığına değinmektedir. Model, potansiyel müşterilerin hizmet sunum
politikası hakkındaki olası kalite beklentileri konularında iyi ipuçları vermektedir. Örneğin bir
uçak şirketi, hizmet sunumunun yenilenmesi ile ilgili olarak müşterilerin sadece teknik
beklentilerini (oturma yerlerinin konforu gibi) göz önüne almakla yetinmez; aksine,
fonksiyonel beklentileri (yer ve uçuş personelinin müşterilere dostça davranışı, uçak filosunun
modernliği gibi) de hesaba katmak durumundadır. Ancak bu olumlu yanlarına karşılık model,
dış faktörlerin, diğer bir ifadeyle, hizmet talebinde bulunanların potansiyel kalite
değerlendirmeleri ile hizmeti sunan kişinin potansiyel kalite değerlendirmesi arasındaki farkın,
sunulan kalitenin değerlendirilmesine olan yansımasını ihmal etmektedir.

Servqual Hizmet Kalitesi Modeli
Hizmet kalitesinin ölçümüne ilişkin olarak yapılan çeşitli çalışmalardan, 1985 yılında
geliştirilen SERVQUAL modeli, diğer adıyla “fark analizi”, uygulamada yaygın olarak
kullanılan modeldir. Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından çeşitli araştırmalar sonucunda
geliştirilen bu model, hizmet kalitesi anlayışına genel bir bakış açısı getirmeye yönelik olup,
onaylamama paradigması anlayışına dayanmaktadır. Birinci bölümde açıklandığı üzere,
onaylamama paradigmasına göre, müşteri beklentisi ile müşterinin elde ettiği hizmet birbiri ile
tam olarak örtüşüyorsa, bu durumda beklenti ile algılanan performans birbirini onaylıyor
(confirmation) anlamı çıkmakta; aksine, beklenti, müşterinin elde ettiği hizmetten daha fazla
olduğu durumda veya elde edilen hizmet, müşteri beklentisinin üzerinde olduğu durumda,
sırasıyla negatif ve pozitif bir onaylamama (negative and positive disconfirmation) söz konusu
olmaktadır.
Bu bağlamda hizmet işletmelerinin hedefi, en azından müşteri beklentisine eşit bir
performans ortaya koymak olmalıdır. Müşteri beklentisinin üzerinde bir performans yaratmak
ise, müşteri sadakatini oluşturmak açısından son derece önemlidir. Ancak burada belirtilmesi
gereken önemli bir nokta, onaylamama paradigması çerçevesinde literatürde iki ayrı beklenti
kavramı olduğudur. Şöyle ki, gelecek olayların “tahmini” olarak tanımlanan “beklenti”
kavramı, “tatmin” literatüründe kullanılırken; gelecek olayların “normatif beklentisi” kavramı,
“hizmet kalitesi” literatüründe kullanılmaktadır.
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Parasuraman, Zeithaml ve Berry, müşterilerin normatif beklentilerini, “arzulanan
hizmet” ve “yeterli hizmet” olmak üzere iki ayrı hizmet düzeyinde ele almaktadırlar. Buna göre
arzulanan hizmet, bir müşterinin, yapılabileceğine ve teslim edilebileceğine inandığı, kısaca,
“bulmayı umduğu” bir hizmet düzeyi iken; yeterli hizmet, müşterinin kabul edilebilir olarak
gördüğü; diğer bir deyişle, “olabilir” diye nitelediği hizmet düzeyidir. Müşterinin, satın aldığı
hizmet konusundaki bilgisi ve geçmiş deneyimleri ne kadar fazla ise, yeterli hizmet düzeyi ya
da müşterinin kabul edebileceği hizmet düzeyi o derecede artacaktır.
SERVQUAL modeline göre algılanan kalite, onaylamama paradigmasına paralel
olarak, müşterilerin belirli bir hizmet ürününden beklentileri ile mevcut hizmeti sunan
işletmenin performansından algıladıkları arasındaki farka dayanmaktadır. Dolayısıyla, model
iki ana kısımdan oluşmakta ve birinci kısmını beklentiler oluşturmaktadır. Birinci kısımda,
müşterilerin hizmetle ilgili genel beklentilerini anlamaya yardımcı olacak 5 faktörü temsil eden
(fiziksel unsurlar, güvenilirlik, yeterlilik, güven, empati) 22 değişken (soru) bulunmaktadır. Söz
konusu 22 değişken, SERVQUAL modelinde “kaliteli” olarak tanımlanabilen hizmetler için bir
hizmette bulunması gereken olası özellikler araştırılarak elde edilmiş; kısaca, müşteri değer
yargılarına göre saptanmıştır. Modelin ikinci kısmını algılamalar oluşturmaktadır ve bu kısımda
hizmet üretimi yapan belirli bir firma hakkında müşteri değerlendirmelerini ölçecek 22
değişkenin tümünün karşılaştırması yapılmaktadır.

Servqual Hizmet Kalitesi Modelinde Kalite Düzeyini Etkileyen
Farklar
SERVQUAL hizmet kalitesi modeli genel anlamda, tüketicilerin hizmeti almadan önce,
daha önce belirlenen 5 faktörü temsil eden 22 değişken hakkındaki beklentilerinin bulunmasına
ve hizmeti aldıktan sonra aynı müşterilerin, önceden belirlenen beklentileri ile algıladıkları
hizmet performansının kıyaslanmasına dayanmaktadır. Sonuç olarak, alınan hizmet beklentileri
karşılıyor veya aşıyor ise, hizmetin kaliteli olduğu sonucuna varılmakta; aksi söz konusu olup,
arada negatif bir fark bulunduğunda, tatminsizlik hissi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle
SERVQUAL modeli, “fark” analizi olarak da adlandırılmaktadır.
Modelde, hizmeti veren işletmelerin anlayışı ve uygulamaları ile onu kullanan
müşterilerin beklentileri ve hizmeti tükettikten sonra ortaya çıkan gerçek hizmet arasındaki
farklar ve söz konusu farkların kaynakları yer almaktadır. Farklı hizmet endüstrilerinde sunulan
hizmetlerin tatmin edici olmasını engelleyen farkların oluşmaması ya da oluşmuş ise
kapatılması için uygulanabilecek genel anlayış ve çözümler de fark analizinde ayrıntılarıyla ele
alınmaktadır. İlk dördü, hizmeti sunan veya pazarlayan işletme ile ilgili, beşincisi, müşterinin
kendisiyle ilgili olan farklar Şekil 2.2’de görüldüğü üzere şunlardır:

Fark 1: Müşteri beklentileri ile yönetimin algılamaları arasındaki fark.
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Fark 2: Yönetimin müşteri beklentileri hakkındaki algılamaları ile algıların hizmet
kalitesi dizaynına aktarılması arasındaki fark.
Fark 3: Algıların hizmet kalitesi dizaynına aktarılması ile sunulan hizmet arasındaki
fark.
Fark 4: Sunulan hizmet ile müşterilerle dışsal iletişim arasındaki fark.
Fark 5: Beklenen hizmet ile algılanan hizmet arasındaki fark.

Bu farklar aşağıda tek tek ele alınarak açıklanacak ve kapatılmalarıyla ilgili olarak
yapılması gereken çalışmalar ele alınacaktır.
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Kişisel
İhtiyaçlar

Kulaktan
Kulağa İletişim

Geçmiş
Tecrübeler

Beklenen
Hizmet
Fark 5
Beklenen
Hizmet
MÜŞTERİ
İŞLETME
Fark 4
Sunulan Hizmet
(İletişim Önce ve
Sonrasını Kapsayan)

Müşterilerle
Dışsal İletişim

Fark 3
Algıların Hizmet
Kalitesi Dizaynına
Aktarılması

Fark 1

Fark 2
Yönetimin Müşteri
Beklentileri
Hakkındaki
Algılamaları

Şekil 2.2: Hizmet Kalitesi Modeli
Kaynak:
V. Zeithaml, L.Berry, A.Parasuraman, “Communication and Control Process in the
Service
Quality”, Journal of Marketing, Vol.52, April, 1988, s.36.
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- Fark 1: Müşteri Beklentileri ile Yönetimin Algılamaları Arasındaki
Fark
Şekil 2.2’de görülen birinci türdeki fark, hizmeti sunan işletmenin, müşterinin hizmet
kalitesinden beklediğini doğru olarak algılayamamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin bir
hastane yönetimi, yatılı olarak kalan hastaların beklentilerinin iyi yemek olduğunu düşünse de,
hastaların öncelikli beklentileri bakım hizmetlerinin kalitesinin yüksek olması olabilir. Böyle
bir durumda müşteri beklentileri ile yönetimin algılamaları arasında bir fark ortaya çıkmaktadır.
Bu sorun, temelde, hizmet için açıkça tanımlanmış somut kalite standartlarının
bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu standartların yokluğu nedeniyle yönetim,
müşteri beklentilerini her zaman doğru algılamayabilmektedir. Birinci türdeki fark, özellikle
hizmet üretimi yapan işletmelerde, somut ürün üreten işletmelere oranla daha fazla yaşanmakta
olup, Tablo 2.1’de görüldüğü gibi, pazarlama araştırmasına odaklanma, dikey iletişim ve
yönetim düzeylerinin bir fonksiyonudur.

Tablo 2.1: Hizmet Kalitesi Yönetimi - Fark 1
Teorik Yapılar

Spesifik Değişkenler

Pazarlama Araştırmasına - Pazarlama araştırmasının miktarı
Odaklanma
- Pazarlama araştırmasının kullanımı
- Hangi pazarlama araştırmasının hizmet kalitesi
sorunlarına ne derecede eğildiği
- Yöneticiler ve müşteriler
etkileşimin derecesi
Dikey İletişim

arasındaki

direkt

- Personel ve yöneticiler arasındaki iletişimin derecesi
- Kilit noktalardaki (müşterilerle birebir iletişim
içindeki) personelden gelen bilgilerin araştırılma
derecesi
- Üst düzey yöneticiler ile kilit noktalardaki personel
arasındaki iletişimin kalitesi

Yönetim Düzeyleri

- Kilit noktalardaki personel ile üst düzey yöneticiler
arasındaki kademe sayısı

Kaynak:
Zeithaml, Berry and Parasuraman, op.cit., s.38.
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Burada müşteri beklentileri ile yönetimin, beklentileri algılama şekli arasındaki fark,
işletmenin müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlamak için yaptığı pazarlama araştırmalarına,
yöneticiler ile personel arasındaki dikey iletişime ve müşterilerle birebir ilişki içindeki personel
ile üst düzey yöneticiler arasındaki kademe sayısı gibi unsurlara bağlıdır. Belirtilen unsurların
fark yaratmaması; diğer bir deyişle, bir soruna neden olmaması için yapılması gerekenlerin
başında, öncelikle, müşterilerle ilgili pazarlama araştırmasına ağırlık vermek gelmektedir. Zira
pazarlama araştırması, hizmetlerle ilgili müşteri beklentilerini ve algılamalarını anlamak
açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla burada yapılması gereken çalışmalar şunlar
olmalıdır: pazarlama araştırması sayısını arttırmak, araştırma verilerini doğru kullanmak (doğru
okumak, iyi yorumlamak vb.), araştırmadaki hizmet kalitesi sorunlarına içtenlikle eğilmek ve
müşterilerle yöneticiler arasındaki ilişki düzeyini arttırarak, müşteri şikayetlerini iyi anlayıp, bu
şikayetler doğrultusunda düzeltici tedbirleri almak
İkinci olarak yapılması gereken, üst düzey yöneticilerinin - müşteri beklenti ve
algılamalarını anlamalarına büyük yardımı olacak şekilde - müşterilerle birebir ilişki içindeki
(kilit noktadaki) personelle iletişim içinde olmaları, kısaca dikey iletişim kanallarını açık
tutmalarıdır. Bunu gerçekleştirmek üzere, personel ve yöneticiler arasındaki iletişimi
yoğunlaştırmak, kilit noktalardaki personelden gelen bilgileri derinlemesine analiz etmek ve
yorumlamak ve son olarak üst düzey yöneticiler ile kilit noktalardaki personel arasındaki
iletişimin kalitesini arttırmak gerekmektedir.
Hizmet kalitesinde ortaya çıkabilecek birinci türdeki farkın oluşumuna yol açabilecek
nedenleri ortadan kaldırmak için alınması gereken üçüncü bir önlem de, tepe yönetimi ile
müşterilerle birebir ilişki halindeki personel arasındaki kademe sayısını azaltmaktır. Kademe
sayısını azaltmanın en önemli nedeni, birden fazla yönetim düzeyinin, iletişime ve mesajların
anlaşılmasına engel olmasıdır. Zira, hizmet kalitesi için standartları belirleyen üst düzey
yöneticiler ile müşterilere kaliteli hizmet sunmakla yükümlü kilit personel arasında bu tür
engellerin bulunması, söz konusu sorunların oluşumuna yol açmaktadır.

- Fark 2: Yönetimin Müşteri Beklentilerini Algılamaları ile Algıların
Hizmet Kalitesi Dizaynına Aktarılması Arasındaki Fark
İkinci tür fark, yönetimin müşteri beklentilerinden algıladıklarını yansıtacak doğru
hizmet standartlarının ve tasarımlarının seçilememesinden ötürü oluşmaktadır. Bir restoran
yöneticisinin, müşterilerinin hızlı hizmet konusundaki beklentilerine paralel olarak
garsonlarına - hızlı hizmet standardının kaç dakikadan ibaret olduğunu söylemeksizin – hızlı
hizmet sunma standardını koyması, ikinci türdeki farkın oluşumuna verilebilecek iyi bir
örnektir.
Esasen müşteri beklentilerini doğru algılayabilmek, tatmin yaratmak için önemli ancak
yeterli değildir; aynı zamanda, doğru algılamaları yansıtacak performans standartlarını ve
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hizmet tasarımlarını ortaya çıkarabilmek de gerekmektedir. Bu bağlamda yöneticilerin, müşteri
beklentilerini anlamalarına karşın, söz konusu beklentileri, hizmet kalitesi dizaynına
dönüştürmede zorlukları bulunmaktadır. Yönetimin müşteri beklentilerini algılaması ve bu
beklentileri karşılaması aşamasında oluşan ikinci türdeki fark, Tablo 2.2’de de görüldüğü üzere,
yönetimin hizmet kalitesine desteği, amaçların belirlenmesi, görev standardizasyonu ve
fizibilitenin algılanmasının bir fonksiyonu olup, tamamen bu tür unsurlara bağlı olarak ortaya
çıkmaktadır.
İkinci tür fark yaratabilecek söz konusu unsurların sorun yaratmaması için alınması
gereken önlemlerden ilki, tepe yönetiminin hizmet kalitesine öncelik vermesi ve kalite için
desteğini arttırmasıdır. Bu amaçla yapılması gerekenler, kaliteyi geliştirme amacına diğer
amaçlardan daha fazla kaynak ayrılması, iç kalite programlarının geliştirilmesi ve son olarak,
işletme personelinin kalite geliştirme çabalarının desteklenerek, ödüllendirilmesi ve bunun
genel bir organizasyon politikası olduğunun açıklanmasıdır.
Tablo 2.2: Hizmet Kalitesi Yönetimi - Fark 2
Teorik Yapılar
Yönetimin Hizmet
Kalitesine Desteği

Spesifik Değişkenler
- Kaliteye kaynak ayrılması
- İç kalite programlarının varlığı
- Yönetimin kaliteye destek tanınmasını algılama şekli

Amaç Belirleme

- Hizmet kalitesi ile ilgili amaçlar belirlemede resmi bir
sürecin varlığı

Görev standardizasyonu

- Faaliyetleri standartlaştırmak için donanım teknolojisinin
kullanılması
- Faaliyetleri standartlaştırmak için yazılım teknolojisinin
kullanılması

Fizibilitenin Algılanması

- Spesifikasyonları karşılamak için gerekli beceri ve
Sistemler
- Yöneticilerin müşteri beklentilerinin karşılanabileceğine
dair olan inançlarının derecesi

Kaynak:
Zeithaml, Berry and Parasuraman, op.cit., s.39.

112

Hizmet kalitesinde ikinci türdeki farkın oluşumuna yol açabilecek nedenleri ortadan
kaldırmak adına alınması gereken ikinci bir önlem de, hizmet kalitesine ulaşmaya yönelik
olarak açık ve net tanımlanmış amaçlar belirlemektir. Bunu başarıyla gerçekleştirebilmek için
de resmi bir sürecin varlığı gerekmektedir. Zira, kaliteli hizmet sunumunda başarılı olan
işletmeler, resmi hizmet kalitesi amaçları geliştirmeye önem veren işletmelerdir. Başarılı bir
resmi kalite programı, hizmet kalitesinin gerçekte ne olduğu ve hizmet kalitesi ölçüm
standartlarının nelerden oluştuğu konularına açıklık getirmelidir.
İkinci farkın oluşumuna engel olabilecek bir diğer önlem de, standardizasyon
sağlamaktır. Zira yönetimin algılamalarını spesifik hizmet kalitesi standartlarına döndürebilme
düzeyi, ortaya konulan hizmetlerin ne derecede standartlaştırılıp, rutinleştirilebildiği ile doğru
orantılıdır. Standartlaştırma, teknolojik bir altyapı oluşturabilmekle mümkündür. Bu tür bir
teknolojik alt yapı, çalışanların davranışlarını standartlaştırabilmeye ve düzenlemeye
yaramakta; bu da, işletmede spesifik kuralların ve standartların oluşturularak, etkin bir şekilde
uygulanmasına yol açmaktadır. Hizmetleri standartlaştırabilmek adına oluşturulabilecek
teknolojik altyapı üç farklı formda olabilir:
- Kişisel iletişim ve çaba gerektiren hizmetlerde donanım teknolojilerini kullanmak;
ATM’ler, araba yıkama makineleri, havayollarındaki X ışınları makineleri vb.
- Çalışma yöntemlerinin (yazılım teknolojisinin) geliştirilmesi; paket yolculuk turları,
McDonald gibi işletmelerin çalışanlarına verdiği standart eğitimler gibi.
- Yazılım ve donanım teknolojilerinin bir karmasını oluşturmak; perakende
dükkanlarının çek onaylamalarını otomatikleştirmeleri, mağazalarda mağaza içi telefon
rehberlerinin ve ambalaj bölümlerinin bulunması vb.

İkinci türdeki farkın oluşumunun engellenmesi için alınacak son önlem, işletme
yönetiminin, kaliteli hizmet özelliklerini sağlayabilecek beceri ve sistemleri geliştirmesi ve
geliştirdiği sistemin müşteri beklentilerini karşılayabileceğine inanmasıdır. Zira yönetimin,
müşteri beklentilerini doğru algılayarak, bunları eksiksiz bir şekilde uygulamaya koyabilmesi
için kaliteli hizmet vermeyi sağlayacak sistem ve becerileri oluşturması ve müşteri
beklentilerinin sorunsuz karşılanabileceğine tam olarak inanması gerekmektedir. Aksi halde
ikinci fark o derece artacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin karakteristik özelliklerinden biri

a) Soyutluk
b) Bölünmezlik
c) Karlılık
d) Dayanıksızlık

2)
Aşağıdakilerden
modellerden biri değildir?

hangisi

hizmet

kalitesinin

ölçümünde

kullanılan

a) Toplam Kalite yönetimi modeli
b) GRÖNROOS’un Algılanan Toplam Kalite Modeli
c) SERVQUAL Hizmet Kalitesi Modeli
d) SERVPERF Hizmet Kalitesi Modeli

3)
Aşağıdakilerden hangisi SERVQUAL Hizmet Kalitesi Modelinde Kalite
Düzeyini Etkileyen Farklardan biri değildir?
a) Müşteri beklentileri ile yönetimin algılamaları arasındaki fark
b) Yönetim beklentileri ile firmanın karlılığı arasındaki fark
c) Yönetimin müşteri beklentileri hakkındaki algılamaları ile algıların hizmet kalitesi
dizaynına aktarılması arasındaki fark.
d) Sunulan hizmet ile müşterilerle dışsal iletişim arasındaki fark.

4)
SERVQUAL modelinin hangi konuların belirlenmesinde kullanım alanı
bulunmamaktadır?
a) Pazar bölümlerine yönelik veri ve değerlendirmeler için müşterilerin kalite
beklentilerinin saptanmasında
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b) Kalite panelleri uygulaması ile hizmet kalitesinin sürekli olarak test edilmesi ve
algılanan kalite değişikliklerinin belgelenmesi durumlarında
c) hizmet kalitesi ve müşteri tatmini ilişkisinin nedensel sırasını ortaya koymakla
literatüre katkıda bulunan durumlarda
d) Bir işletmeye bağlı ve aynı tasarım çerçevesinde çalışan değişik şubelerin ya da
franchise alıcılarının hizmet kalitelerinin karşılaştırılmasında

5)
“Onu sunan kişilerin müşterilerle olan etkileşimlerindeki kalite sabit bir
düzeyde tutulamamakta ve standartlaştırılamamaktadır” tanımı aşağıdakilerden
hangisine aittir?
a) Değişkenlik
b) Bölünmezlik
c) Dayanıksızlık
d) Soyutluk

6)
“sabit bir kalite düzeyine ulaşmak - kesin ve net üretim şartları ve
standartları olmadığından - mümkün olmamaktadır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a) Bölünmezlik
b) Soyutluk
c) Dayanıksızlık
d) Değişkenlik

7)
8)
9)
10)
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Cevaplar
1) C
2) A
3) B
4) C
5) A
6) B
7)
8)
9)
10)
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6. HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ÖLÇÜMDE KARŞILAŞILAN
ZORLUKLAR-2

120

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.

121

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

123

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Hizmette kalite boyutunun devamlı olarak ön plana çıkarılarak kalitenin ve kalitede
sürekliliğin sağlanabilmesi, hizmet kalitesinin doğru olarak ölçülebilmesi ile mümkün
olmaktadır. Ancak kaliteli hizmet üretmek için gerekli olan hizmet kalitesinin ölçümü,
pazarlama literatüründe araştırmacılar arasında hep tartışma konusu olmuştur ve bu tartışmalar
devam etmektedir. Konunun hizmet kalitesi için oldukça önemli, ama bir o kadar da tartışmaya
açık olması, hizmet kalitesi ölçümünün zorluklarından ve ölçüm için geliştirilen modellerin
birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bu bölümde sırasıyla, hizmet
kalitesinin ölçümünde karşılaşılan zorluklar, hizmet kalitesinin ölçümünün önemi ve hizmet
kalitesinin ölçümünde kullanılan modeller ele alınarak incelenecektir.
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- Fark 3: Algıların Hizmet Kalitesi Dizaynına Aktarılması (Tasarlanan
Hizmet Kalitesinin Özellikleri) ile Sunulan Hizmet Arasındaki Fark
Üçüncü tür fark, tasarlanmış hizmet kalitesi özellikleriyle müşterilere sunulan hizmet
arasındaki farktır. Hizmetleri gerçekleştirme, müşterilere iyi davranma konularında işletmenin
koymuş olduğu standartlar olmasına karşın, yüksek hizmet kalitesi performansına ulaşmanın
yüzde yüz garantisi olmamaktadır. Özellikle işletme bu amacı gerçekleştirmek için sistemi ve
teknolojik alt yapısını desteklemiyorsa, başarılı olabilmesi daha da güç olmaktadır. Örneğin,
lüks bir oteldeki yönetim çalan her telefonun en fazla beş saniye içinde cevaplanacağına dair
bir standart koymuş olmasına karşın, bu standardı gerçekleştirmek üzere yeterli santral memuru
görevlendirmediğinde, sonuç olumsuz olacaktır. Tablo 2.3’te de görüldüğü üzere, takım
çalışması, personel-görev uyumu, teknoloji-görev uyumu, algılanan kontrol, gözetimci denetim
sistemleri, rol çatışması ve rol belirsizliği hizmet kalitesinde ortaya çıkan üçüncü farkın
oluşumuna neden olabilecek unsurlardır.
Bu unsurların hizmet kalitesinde üçüncü tür farka yol açarak sorun yaratmasını
engellemek için yapılması gerekenlerden ilki, Tablo’da görüldüğü üzere, takım çalışmasına
odaklanmaktır. Zira performansı yüksek işletmelerde, çalışanlar bir takım olarak davranmakta
ve amaçlarına, grup üyelerinin alınan kararlara katılımına izin vermekle ulaşmaktadırlar.
Sonuçta grup başarısı herkes tarafından paylaşılmaktadır. Takım çalışmasına ulaşma ve
personel ile yöneticilerin belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleri adına yapılacak
çalışmalar şunlardır: çalışanların diğer çalışanları müşteri olarak görmeleri, kilit noktalardaki
personelin üst yönetimce desteklendiklerini hissetmeleri ve diğer personeli rakip olarak
görmeyip onlarla uyum içinde çalışmaları, tüm personelin işletmeye bağlılık ve işe katılım
düzeyinin arttırılması.
Üçüncü farkın oluşumuna neden olabilecek ikinci unsur, personel-görev uyumudur.
Yapılan araştırmalar, genelde işletmelerde müşterilerle birebir ilişki içinde olmayı gerektiren
görevlerin, organizasyon şemasının en altında yer aldığını ve bu görevlerin başına getirilen
kişilerin eğitim düzeylerinin ve maaşlarının düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Doğal olarak
bu kişiler, eğitim ve ücretlerine paralel olarak, gerek dili iyi kullanamamalarından, gerekse
sağlıklı kişisel ilişkiler kuramamalarından ötürü insanlara etkin bir şekilde hizmet
verememekte; sonuç olarak da, işletme içi iş sirkülasyonu artmaktadır. Böyle bir problemi
ortadan kaldırmak için yapılacak şey, personel seçimini özenle yapmak, seçim sürecinde
personelin işin üstesinden gelebilme yeteneğini ölçmek ve seçilen personeli en iyi şekilde
eğitmek olmalıdır.

126

Tablo 2.3: Hizmet Kalitesi Yönetimi - Fark 3
Teorik Yapılar
Takım Çalışması

Spesifik Değişkenler
- Çalışanların diğer çalışanları müşteri olarak görme
düzeyi
- Kilit noktalardaki personelin, üst düzey yöneticiler
tarafından desteklendiklerini hissetme düzeyi
- Kilit noktalardaki personelin, organizasyondaki
diğer personelle uyum içinde olduklarını (rekabetten
çok) hissetme düzeyi
- Çalışanların işletmeye bağlılık ve işe katılım
hissetme düzeyi

Personel-Görev Uyumu

- Çalışanların işin üstesinden gelebilme yetenekleri
- Çalışanları seçim sürecinin önemi ve etkinliği

Teknoloji-Görev Uyumu - Araç ve teknolojilerin işin üstesinden gelebilme
uygunluğu
Algılanan Kontrol

- Personelin işin inisiyatifinin kendi ellerinde
olduğunu hissetme düzeyleri
- Kilit noktalardaki personelin, müşterilerle
iletişimlerinde esneklik olduklarını hissetme düzeyi
- Talebin tahmin edilebilirliği

Gözetimci Denetim
Sistemleri

- Personelin sadece çıktı miktarına göre değil, aynı
zamanda müşterilere davranış şekillerine göre
değerlendirilme düzeyi

Rol Çatışması

- Müşteri beklentileri ile işletme beklentileri
arasındaki algılama çatışması
• Hizmeti sunmak için gerekli olan kırtasiye
işlerinin miktarı
• Müşterilerle direkt ilişki içinde olan
personelin, bir hizmeti eksiksiz olarak
sunabilmek veya müşterilerin sorularını
yanıtlamak için işletme içinde kurdukları
iletişim sayısı
- Yönetim politikasının, hizmet kalitesi dizaynıyla
çatışma düzeyi
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Rol Belirsizliği

- Hedef ve beklentilerin açıkça algılanması
• Aşağı doğru iletişimin sıklığı ve kalitesi
• Müşterilerle direkt ilişki içindeki personele
verilen yapıcı geri besleme düzeyi
- Yetki ve güvenin algılanan düzeyi
• Kilit noktalardaki personelin ürün bilgisi
• Kilit personele verilen ürün bazlı eğitim
• Kilit personele verilen iletişim kurma eğitimi

Tablo 2.3’de üçüncü sırada görülen teknoloji-görev uyumu unsurunun, üçüncü tür farka
yol açmasını engellemek üzere, işletme yönetiminin, personelin görevini tam anlamıyla yerine
getirebilmesi için gerekli teknoloji ve teçhizatı sağlaması gerekmektedir.
Dördüncü sırada yer alan algılanan kontrol unsuru, personelin elinde bulundurduğu
denetim düzeyinin yetersiz kalması halinde bir sorun haline gelmektedir. Oysa tepe yönetimi,
personeline hizmet sunum süreci sırasında biraz esnek hareket etme ve denetim gücü
verdiğinde, çalışanların morali artmakta ve hizmet verme konusunda daha istekli olmaktadırlar.
Ayrıca esneklik ve denetim, personele müşterilerin özel istek ve ihtiyaçlarını karşılama
sürecinde yaratıcılık sağlamaktadır. Zira karar verme mekanizması güçlendirilmiş, görev ve
sorumluluklarını üstlenmiş personel, hizmette ortaya çıkan aksaklıkları giderebilme konusunda
çok daha başarılı olmaktadır. Üstelik denetimin hizmeti sunan personelin elinde olması, hizmet
çıktısının ve talebin çok daha tahmin edilebilir olması sonucuna da yol açmaktadır.
Hizmet kalitesinde fark yaratabilecek diğer bir unsur, gözetimci denetim sistemleridir.
Birçok hizmet işletmesinde, müşterilerle birebir ilişki içinde olan personelin performansı,
çıktılarına göre (saat başı üretilen birim sayısı, haftalık satış miktarı v.b) ölçülmektedir. Böyle
bir denetim sisteminde, kişilerin performansı, ürettikleri hizmetlerin kalitesine göre değil; diğer
işletme amaçlarına göre belirlenmekte ve ödüllendirilmektedir. Dolayısıyla sadece üretilen çıktı
miktarına göre ölçülen performans, çalışanların kaliteli hizmet üretmekle ilgili performanslarını
ölçmede yetersiz kalmaktadır. Söz konusu yetersizlik ve diğer başka nedenlerden ötürü hizmet
işletmelerindeki (hizmetin kendine has özelliği vb) çalışanların performansı, davranış
şekillerine göre değerlendirilmelidir. Bu tür bir değerlendirme, üretilen çıktı miktarından çok,
çalışanların müşterilere davranış biçimlerinin gözlemlenmesine ve bu gözlemlerin çalışma veya
davranış şekillerine göre raporlanmasına göre yapılmalıdır.
Rol çatışması da üçüncü farkın oluşumuna neden olabilecek unsurlardan biridir.
Organizasyonda herhangi bir pozisyon için belirlenen rol, o pozisyonda görevli eleman
tarafından ortaya konulan davranış ve faaliyetler bütününü ifade etmekte ve müşteriler
tarafından çalışanlara aktarılan beklentiler, talepler ve baskılar yoluyla oluşmaktadır. Rol
çatışmasına yol açan en belirgin neden, müşteri beklentilerinin işletmeye uygunsuz veya çok
talepkar gelmesi; diğer bir deyişle, müşteri beklentileri ile organizasyonun beklentileri arasında
algılama çatışmasının doğmasıdır. Böyle bir durumda çalışanlar rol çatışması yaşamakta ve
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müşteri taleplerini karşılayamayarak işletme ve müşteri arasında kalmaktadırlar. Bu tür bir
çatışma, çalışanlara müşteri ihtiyaçlarını karşılamalarında esneklik verilmediğinde, hizmetin
nasıl verileceği konusunda çalışanların kontrolleri olmadığında, hizmeti sunmak için gerekli
kırtasiye işleri fazla olduğunda ve çalışanların işletme içi iletişim sayısı fazlalaştığında daha da
artmaktadır. Söz konusu sorunları ortadan kaldırmak ve rol çatışmasını azaltmak için yönetim
öncelikle, hizmeti sunan personele müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterli esnekliği
vermelidir. Zira personelin, sunmakta olduğu hizmet üzerindeki denetimi ve esnekliği arttıkça,
rol çatışması azalmakta ve işten duyduğu tatmin artmaktadır.
Üçüncü farkın oluşumuna neden olabilecek son bir unsur ise rol belirsizliğidir. Rol
belirsizliği, rol çatışmasından farklı olarak, çalışanın, kendisinden mesleki anlamda ne
beklendiğini anlamaması veya bu konuda eksik bilgiye sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
İşletme yönetimi, genelde çalışanlarının görevlerini tam olarak anladıklarını düşünse de, bu her
zaman doğru olmamakta; personel kendisinden tam olarak ne beklendiğini anlamadan göreve
başlamaktadır. Böylelikle rol belirsizliği oluşmakta ve rol belirsizliği arttıkça, rol çatışması da
buna paralel olarak artarak, iş tatmini azalmaktadır. Rol belirsizliğini azaltmak için yönetim
aşağıdaki yöntemleri uygulamalıdır:

- Yönetimin, çalışanlarından neler beklediği ile ilgili olarak, aşağı doğru iletişimi
sıklaştırması ve kaliteli hale getirmesi.
- Hizmetin nasıl sunulacağı ve yönetimin neler bekleyebileceği ile ilgili olarak
çalışanların anlamalarına yardımcı olacak yapıcı geri besleme imkanının sağlanması.
- Çalışanların işlerini daha iyi yapmalarını sağlamak amacıyla ürün ve hizmetlerle ilgili
bilgi verilmesi.
- Çalışanlara iyi hizmet sunmayı sağlayacak uygun yöntemler konusunda eğitim
verilmesi.
- Çalışanlara müşterilerle etkin olarak iletişim kurmayı sağlayacak eğitimler verilmesi.

- Fark 4: Sunulan Hizmet İle Müşterilerle Dışsal İletişim Arasındaki
Fark
Dördüncü tür fark, sunulan hizmet ile hizmeti sunanların müşterilere aşırı vaatleri
arasındaki farktır. Bu fark, müşteri algılamalarını olumsuz yönde etkilemekte ve hizmet
kalitesinden duyulan hoşnutsuzluğun artmasına neden olmaktadır. Örneğin, beş yıldızlı bir
otelin tanıtım broşüründe gözüken odalar büyük, temiz ve modern görünüşlü iken, müşterilerin
otele geldiklerinde karşılaştıkları odalar küçük, bakımsız ve ucuz eşyalarla döşenmişse, otelin
müşterileriyle olan dışsal iletişimi müşterilerin beklentilerini yanlış yönlendirmiş olacak ve bu
durum da dördüncü tür farkın oluşumuna neden olacaktır.
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Tablo 2.4: Hizmet Kalitesi Yönetimi - Fark 4
Teorik Yapılar

Spesifik Değişkenler

Yatay İletişim

- Reklam, planlama ve yürütme alanlarında faaliyet
gösteren kişilerden gelen girdinin derecesi
- Kilit noktalardaki personelin, müşterilerle olan
iletişim gerçekleşmeden önce onlar hakkındaki bilgi
düzeyleri
- Satış ve operasyon bölümlerindeki personel
arasındaki iletişim
- Bölümler ve birimler arasındaki işlemlerin
benzerliği

Aşırı Vaat Etmeye Olan
Eğilim

- İşletmenin yeni işler yapmak için duyduğu baskının
derecesi
- İşletmenin rakiplerinin müşterilere aşın vaatlerde
bulunduklarını algılama ölçüsü

Kaynak:
Zeithaml, Berry and Parasuraman, op.cit., s.44.

Tablo 2.4’te görüldüğü üzere bu tür farkın oluşumuna yol açabilecek unsurlardan ilki
yatay iletişimdir. Yatay iletişim, hem organizasyondaki bölümler arasında, hem de bölümlerin
kendi içinde, yatay bilgi akışının mevcudiyetidir. Bu tür iletişimi gerçekleştirmek istemenin
temel nedeni, genel işletme amacına ulaşmak için kişilerin ve bölümlerin koordine edilmesidir.
Eğer işletmenin amacı müşterilere kaliteli hizmet sunmak ise, yatay iletişim kesinlikle
gereklidir. Etkin işleyen bir yatay iletişim oluşturmak ve dolayısıyla farkın oluşmasını önlemek
için yapılması gerekenlerden ilki, hizmeti sunan personele, reklam bölüm veya acentesinden
gelecek girdi miktarını arttırmaktır. Bilgi miktarı arttığında, müşterilerin hizmetle ilgili
beklentileri rasyonel olmakta ve sonuçta herhangi bir hayal kırıklığı yaşanmamaktadır. Zira bu
tür fark, fiili hizmet kalitesiyle, iletişim araçları aracılığıyla müşteriye vaat edilen kalitenin
birbirini tutmamasından, kısaca bilgi eksikliğinden kaynaklandığından, hizmeti sunan
personelin, işletme tarafından müşterilere vaat edilen bilgilere tam anlamıyla vakıf olması,
muhtemel müşterilere mesajlarla vaat edilenleri fiili olarak gerçeğe dönüştürmesinde yardımcı
olacaktır.
İyi bir yatay iletişime yardımcı olacak bir diğer uygulama, kilit noktalardaki personeli,
yapılacak olan reklam veya tutundurma kampanyasından önce bilgilendirmek ve bu sürece
katmaktır. Böylelikle kilit noktalardaki personel, kampanyadaki bir takım yanlışlıkların ve
abartıların kampanya öncesi düzeltilmesine yardımcı olarak, müşteri beklentilerinin makul
olmasını sağlayacaktır. İşletme içindeki satış ile operasyon bölümleri arasında etkili bir
iletişimin varlığı da, iyi bir yatay iletişim kurabilmek ve farkı kapatabilmek için gerekli
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unsurlardan biridir. Bu tür bir gerekliliğin en önemli nedeni, satış elemanlarının hizmet ürününü
satmak için gerektiğinde olmadık vaatlerde bulunabilmeleridir. Söz konusu vaatlerden hizmeti
sunan personelin haberinin olması, satış bölümünce verilen sözleri yerine getirmeleri açısından
oldukça önemlidir.
İşletme içinde etkili bir yatay iletişim için yapılması gerekenlerin sonuncusu, bölümler
ve birimlerarası işlemlerin benzer hale getirilmesi; böylece iş yapma yöntem ve politikalarının
birbirleriyle uyumlulaştırılmasıdır. Örneğin, aynı isim altında farklı yerlerde bulunan otellerin
(Renaissance, Magic Life v.b) müşterileri, oteller arasında benzer hizmetler bulmayı beklerken,
yöneticilerine çalışma yöntem ve politikalarında bağımsızlık veren bir işletme, müşterilerin bu
beklentilerine cevap verme konusunda başarısız olacaktır. Dolayısıyla birden fazla birime sahip
hizmet organizasyonları, tüm birimlerinde aynı performansa ulaşmak ve müşteri beklentilerini
karşılamak için tek tip politika ve yöntemleri kullanma durumundadırlar.
İşletmenin müşterilerine aşırı vaatlerde bulunmaya olan eğilimi de dördüncü türde bir
farkın oluşumuna neden olabilecek ikinci unsurdur. İşletme daha fazla kar veya iş yapmak
istediğinde veya rekabetçi kaygılar söz konusu olduğunda aşırı vaatler daha da artma eğilimi
göstermektedir. İşletmenin her iki nedenden ötürü aşırı vaatlerde bulunup, vaat ettiklerini
gerçekleştirememesi, imajını zedelemekte ve fark artmaktadır. Yapılacak olan, işletmenin,
mevcut ve olası müşterilerine gerçekleştirebileceği sözler vermesidir. Zira aşırı vaatler kısa
vadede işletmeye müşteri kazandırsa da, uzun vadede işletmenin güvenilirliğini, dolayısıyla,
imajını zedelemektedir.

- Fark 5: Beklenen Hizmet ile Algılanan Hizmet Arasındaki Fark
Beşinci fark, müşteri beklentileri ile müşteri algılamaları arasındaki fark olup, diğerleri,
hizmeti sunanlar tarafından yaratılırken, bu fark müşteri tarafından yaratılmaktadır. Örneğin,
bir doktorun hastasını sırf onunla ilgilendiği için ziyaret etmesi, hastanın bazı şeylerin yolunda
gitmediği düşüncesine kapılmasına neden olacak ve bu durum da, beşinci farkın oluşumuna yol
açacaktır.
Beşinci fark, müşterin kalite algılamalarını etkileyen dört farkın sonucunda oluşup, bu
farkların bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, onaylamama paradigmasına
bağlı olarak müşteri tatminiyle de direkt olarak ilgili olma özelliğine sahiptir. Zira müşterinin
kendisi ile ilgili olan beşinci farkın temel ağırlığı, algılanan ve beklenen hizmet kaliteleri
arasındaki farka dayandığından, sunulan hizmet, müşterinin beklediği hizmet kalitesinin
üstündeyse, bunun müşteri kalite değer yargısına yansıması olumlu olmakta; sonuçta müşteri
tatmini ortaya çıkmaktadır.
Beşinci fark, diğer dört farkın bir fonksiyonu olduğundan, bunun kapatılması için
yapılması gerekenler, diğer dört farkın kapatılması için yapılması gerekenlerden oluşmaktadır.
Bu dört farktan birinin artmasına yol açan neden, beşinci farkın da artmasına yol açmaktadır.
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Yaygın kullanımı ve önemi nedeniyle bu kısımda diğer modellere göre oldukça ayrıntılı
olarak ele alınıp gözden geçirilmiş bulunan SERVQUAL modeli, hizmet kalitesinin ölçümü
konusunda çok yararlı bir modeldir. Model, pazarlama araştırmalarında pek çok alanda ve
özellikle aşağıdaki konuların belirlenmesinde kullanım alanı bulmaktadır:

- Pazar bölümlerine yönelik veri ve değerlendirmeler için müşterilerin kalite
beklentilerinin saptanmasında,
- Kalite panelleri uygulaması ile hizmet kalitesinin sürekli olarak test edilmesi ve
algılanan kalite değişikliklerinin belgelenmesi durumlarında,
- Rekabet araştırmaları çerçevesinde gerek işletmenin kendi, gerekse rakip işletmelerin
müşterilerinin araştırılmasında,
- Bir işletmeye bağlı ve aynı tasarım çerçevesinde çalışan değişik şubelerin ya da
franchise alıcılarının hizmet kalitelerinin karşılaştırılmasında.

Servqual modeli yukarıda sıralanan konuların belirlenmesi dışında bir hizmetin, müşteri
beklentilerini niçin karşılayamadığının analizinde de yardımcı olmaktadır. Modelde, yönetimin
müşteri beklentilerini anlaması ve bu beklentiler doğrultusunda verebilecekleri hizmetin
sınırlarını tam olarak belirlemesi, hayati önem taşımaktadır. Müşteri isteklerinin doğru olarak
anlaşılması, belirlenecek hizmet kurallarının doğru olarak saptanmasını; işletmenin
sunabileceği hizmet kapasitesinin sınırlarının belirlenmesi ise, iletişim kanallarıyla verilecek
olan mesajların yanıltıcı olmamasını sağlayacaktır. Model sayesinde belirlenen her iki konuda
gösterilecek olan titizlik, işletmelerin sunacakları hizmet kalitesinde ortaya çıkabilecek
olumsuz farkların oluşumunun önlenmesinde önemli bir adım teşkil edecektir.

6.2. Servqual Modeline Yönelik Olarak Yapılan Eleştiriler
Hizmet kalitesi ölçüm modellerinden SERVQUAL, diğer ölçüm modelleri içinde en
fazla kullanılan ve rağbet gören model olmasına karşın, teorisyenler tarafından sıkça eleştirilen
ve zayıf yönleri olduğu iddia edilen bir model olma özelliğini de taşımaktadır. Dolayısıyla
modele yönelik olarak yapılan eleştirilerin çok ve çeşitli olması nedeniyle çalışmanın bu
kısmında, yapılan eleştirilerden her birinin tek tek ele alınması yerine, genel olarak kabul gören
ortak eleştirilere yer verilecektir. Bu bağlamda SERVQUAL modeline yönelik eleştiriler teorik
ve uygulamaya yönelik olmak üzere iki çerçevede ele alınmış olup, teorik eleştirilerin
başlıcaları paradigmaya yönelik itirazlar, fark modeli ve çok boyutluluk (faktörlülük) olmak
üzere üç başlıktan oluşmaktadır:
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- Paradigmaya Yönelik İtirazlar: SERVQUAL tutumlarla ilgili paradigmadan çok
onaylamama paradigmasına dayanmakta olup; buna göre, müşteri algılamaları ve beklentileri
arasındaki olumlu fark (performans>beklenti) algılanan hizmet kalitesinin yüksek olmasına ve
sonuç olarak yeniden satın alma davranışına; olumsuz fark (beklenti>performans) ise algılanan
hizmet kalitesinin düşük olmasına neden olarak, yeniden satın alma davranışının oluşmamasına
yol açmaktadır. Ancak SERVQUAL’a eleştiri getirenlerden Cronin ve Taylor, hizmet kalitesi
ile yeniden satın alma davranışı arasındaki ilişkiye yönelik çok az araştırma bulunduğunu, bu
ikisi arasında nedensellik ilişkisinin varlığını gösteren kanıtların yetersiz olduğunu
belirtmekte ve bu nedenle hizmet kalitesinin, müşterinin yeniden satın alma niyetini etkilemede
yetersiz olduğunu ileri sürmektedir.
Parasuraman ve diğerleri bu eleştiriler üzerine, hizmet kalitesinin davranışsal
sonuçlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdikleri ampirik bir çalışma sonucunda,
SERVQUAL modelini farklı hizmet sektörlerinde uygulayarak, müşteri davranışlarının hizmet
kalitesinden önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koymuşlardır.
SERVQUAL’a yönelik eleştirilerde bulunanlar, onaylamama paradigması anlayışına
bağlı SERVQUAL modelinde, müşterilerin hizmet kalitesini daha önce belirlenen beş faktör
doğrultusunda değerlendirdiklerinin varsayıldığını, müşterilerin hizmeti sunan kişi ile
etkileşimleri olduğu anda ortaya çıkan olay ve tutumlara göre de değerlendirme
yapabileceklerinin gözardı edildiğini ileri sürmektedirler. Oysa, yine aynı eleştiriyi yapanların
araştırma sonuçlarına göre hizmet sunum süreci sırasında, hizmeti sunan kişiyle yaşanan belirli
olay ve tutumlar, müşterilerin hizmet kalitesini değerlendirmelerinde oldukça önem
kazanmaktadır. Dolayısıyla, hizmet sunucusu ile müşterinin karşılaştığı an olarak ifade edilen
“kritik an”, müşterilerin hizmet kalitesi değerlendirmelerinde oldukça önemli olup, bu
değerlendirmeler kritik andan kritik ana değişiklik gösterebilmektedir.
Parasuraman ve diğerlerinin bu eleştirilere yönelik cevabı, hizmet kalitesinin daha çok
genel bir yapıya sahip olduğu ve belirli olaylardan direkt olarak etkilenmeyeceği şeklindedir.
- Fark Modeli: SERVQUAL modelinde hizmet kalitesi, algılanan kalite ile beklenen
kalite arasındaki farka dayanmaktadır. Oysa SERVQUAL’ı eleştirenlerden Cronin ve Taylor
hizmet kalitesinin ölçümü ile “performans - beklenti” farkının bir ilgisi olduğuna yönelik çok
az kanıt bulunduğunu ileri sürmektedirler. Hizmet kalitesinin ölçümünün “beklenti –
performans” farkına göre değil, sadece performansa dayalı olarak ölçülebileceğini savunan
Cronin ve Taylor, bu amaçla SERVQUAL’ın bir versiyonu olarak aşağıda ele alınacak olan
SERVPERF modelini geliştirip test etmişlerdir.
Fark modeliyle ilgili olarak Parasuraman ve diğerlerine Babakus ve Boller tarafından
getirilen bir başka eleştiri de, SERVQUAL ölçeğinin algılamalar kısmının ardındaki farklı
skorların herhangi bir ek bilgi sağlamadığıyla ilgilidir. Zira Babakus ve Boller’e göre, hizmet
kalitesini ölçmek üzere müşterilerden belirli bir hizmetle ilgili “arzulanan (beklenen) düzey”
ve “mevcut (algılanan) düzey”i bildirmeleri istendiğinde, bazı psikolojik baskılar, beklenen ve
algılanan arasındaki farkın şüpheli hale gelmesine neden olmaktadır. Buna bir örnek olarak da,
müşterilerin “arzulanan nedir” ve “arzulananın ne kadarı burada vardır” türünden bir soruya
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farklı zamanda farklı cevap vermeleri ve önceden verilen yanıta göre oluşan farkın, sonradan
verilen yanıta göre oluşan farktan farklı ve genelde daha az olmasıdır. Esasen müşterilerin
“arzuladıkları düzey” - bu tür bir cevap verme eğiliminden başka hiçbir neden olmaksızın devamlı olarak “mevcut düzeyi” aşma eğiliminde olduğundan, bu psikolojik baskının bir
sonucu olarak ortaya çıkan “fark”, ölçümü yapana herhangi bir bilgi sağlamamaktadır.
SERVQUAL’ın fark analizine yönelik eleştiri getirenlerden biri olan Teas’a göre
modelde, hem algılama ve beklentilerin kavramsallaştırılmasına, hem de beklentilerin
ölçülmesine ilişkin olarak önemli bir sorun daha bulunmaktadır. Bu soruna ilişkin olarak
verilebilecek örnek şudur: bir müşteri herhangi bir hizmeti bir kere deneyip ondan tatmin
olduğunda, mevcut hizmete yönelik beklentilerinde, hizmeti tecrübe etmeden öncekine nazaran
artış olacak ve bu da bir sonraki algıladığı hizmet kalitesinin azalmasına yol açacaktır; bu durum
da, SERVQUAL ölçeğiyle hizmet kalitesinin objektif olarak ölçüldüğü konusunda kuşku
yaratmaktadır. Yine bu çerçevede - beklentinin hizmeti aldıktan sonra oluşmasıyla ilgili olarak
- yapılan eleştirilere göre, SERVQUAL modelinde ölçülen şeyin beklenti olmadığı ileri
sürülmektedir. Zira, hizmet tecrübe edildikten sonra veya sunulduğu sırada ölçülen şey,
beklenti değil, aksine tecrübeye bağlı olarak oluşan farklı bir şeydir.
Cronin ve Taylor ile Teas’ın eleştirilerine karşı Parasuraman ve diğerleri, hizmet kalitesi
olarak tanımlanan müşteri algılamaları ve beklentileri arasındaki farkın kavramsallaştırılmasına
ve SERVQUAL modelinin bu farkı ölçümlemesine yönelik olarak metodolojik ve analitik
açıdan yapılan tüm itirazların geçersiz olduğunu ileri sürmüşlerdir.
- Çok Boyutluluk (Faktörlülük): SERVQUAL’ı eleştirenlere göre; modelin
“güvenilirlik”, “yeterlilik”, “empati”, “fiziksel unsurlar” ve “güven”den oluşan beş faktörünün
tüm hizmetlerde uygulanabilecek kadar sabit olmadığı ileri sürülmektedir. Yapılan eleştirilere
göre, Parasuraman ve diğerleri tarafından müşterilerin hangi sektör olursa olsun, tüm
hizmetlerdeki kalite değerlendirmelerinde daima bu beş faktörü kullandıkları iddia
edilmekteyse de, bu doğru değildir. Zira, ancak belli sektörlerdeki müşterilerin hizmet kalitesini
değerlendirmelerinde söz konusu faktörleri kullandıkları; diğer sektörlerdeki müşterilerin
hizmet kalitesini değerlendirmelerinde bu faktörleri her zaman kullanmayarak başka
değerlendirme kriterlerini de dikkate aldıkları ileri sürülmektedir.
Parasuraman ve diğerleri söz konusu eleştirilere karşı, hizmetin türüne göre faktör
sayısının değişmeyeceğini ve tüm sektörlerde bu faktörlerin genel olduğunu belirtirken;
Carman, SERVQUAL ölçeğinden yararlanarak farklı hizmet işletmelerine yönelik olarak
yaptığı çalışmada, Parasuraman ve diğerlerinin aksine, bu ölçekte yer alan bazı ifadelerin
hizmet türüne göre değiştirilerek uyarlanması gerektiğini, zira, hizmet türüne göre hizmet
kalitesi faktörlerinin farklılık gösterebileceğini ve özellikle otel işletmeleri gibi tüketicilere
çoklu hizmet fonksiyonları sunan işletmelerin kalite ölçüm aracının her fonksiyon için ayrı ayrı
yapılması gerektiğini tavsiye etmiştir.
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Çok faktörlülük konusunda yapılan benzer eleştirilerden biri de Babakus ve Boller’a ait
olup; sözkonusu eleştiri, Parasuraman ve diğerleri tarafından sayısı on olarak belirlenen ve daha
sonra yapılan bir takım analitik araştırmalar sonucu beşe indirilen faktör sayısının esasen,
sektörden sektöre değişiklik gösterebileceği ile ilgilidir. Dolayısıyla kimi sektörde hizmet
kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan faktör sayısı dokuz iken, kimi sektörde bu sayı beşe
veya üçe hatta bire kadar inebilmektedir. Özetle, Babakus ve Boller tarafından yapılan
eleştirilerde ulaşılan sonuç şudur: hizmet kalitesi sahasının bazı sektörlerinde faktörler
karmaşık (faktör sayısı fazla) iken, bazı sektörlerde durum oldukça basit ve hatta tek faktörlü
bile olabilmekte; diğer bir ifadeyle, hizmet kalitesi faktörlerinin sayısı sunulan hizmete bağlı
olarak değişiklik gösterebilmektedir.
Parasuraman ve diğerleri bu değişkenliğin iki nedenden kaynaklandığını ileri
sürmektedirler. Bunların ilki, bilgi toplama ve toplanan bilgileri analiz etme süreçlerinde ürün
farklılıklarının olması iken; ikinci neden, her bir oluşumun içinde yer alan spesifik bir işletmeye
ait müşterilerin değerlendirmelerindeki faktörlerarası benzerlik ve/veya faktörler içindeki
farklılıktır.
Modelinin zayıf kaldığı noktalardan bir diğeri, hizmet kalitesinin değerlendirilmesi
sırasında müşterilere herhangi bir faktör çok önemli geldiğinde, birçok kez o faktörü alt
faktörlere ayırma eğilimi göstermeleri ve her bir alt faktörü ayrı ayrı değerlendirmeleridir.
Dolayısıyla modele eleştiri getirenlerden biri olan Carman’a göre, Parasuraman ve diğerlerinin
ilk çalışmalarında belirledikleri on faktöre göre hizmet kalitesini değerlendirmek, yeniden
düzenlenerek sayısı beşe indirilmiş faktörlere göre çalışmaktan çok daha akılcı olacaktır. Zira,
zaten hizmet kalitesi faktörleri müşterilerin kendileri tarafından başka faktörlere ayrılıp,
fazlalaştırılmaktadır. Dolayısıyla Parasuraman ve diğerlerinin faktör sayısını beşe indirgerken
yaptıkları gibi, faktörleri sınıflandırıp, birleştirmeye ve sayılarını azaltmaya gerek yoktur.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, SERVQUAL’ı faktör sayısı ve
değişkenliği nedeniyle eleştirenlerin yaptıkları araştırmaların, Parasuraman ve diğerleri
tarafından ileri sürülen beş faktörün evrensel olduğu iddiasına meydan okur nitelikte olmasıdır.
Zira SERVQUAL’a eleştiri getirenlere göre, hizmet kalitesinin değerlendirilmesi sırasında
müşterilerin kendilerine çok önemli gelen bir faktörü alt faktörlere ayırma eğilimleri,
Parasuraman ve diğerlerinin SERVQUAL ölçeğinde ileri sürdükleri gibi, tüm değişkenlere
müşterilerce eşit düzeyde önem verilmediğini göstermektedir. Eleştiriyi yapanlara göre bu
durum, hizmet kalitesi belirleyicilerinin kişilere göre değişiklik gösterebileceğinin bir kanıtı
olmaktadır.
SERVQUAL modelinde uygulamaya yönelik olarak yapılan eleştirilerin başlıcaları,
anket sorularının negatif olması ve likert ölçeğinin kullanımı olmak üzere iki başlık altında
toplanmaktadır.
- Anket Sorularının Negatif Olması: SERVQUAL ölçeğinde 1988 yılında kullanılan
22 sorunun, 13 tanesi pozitif, geri kalan 9’u ise negatif olarak ifade edilmiştir. Parasuraman ve
diğerlerinin soruları negatif olarak ifade etmelerindeki amaç, “evet” veya “hayır”dan oluşan
sistematik cevap verme eğilimini ortadan kaldırmak ve cevaplayıcıların soruları dikkatle
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okumalarını sağlayarak, varolan önyargılarını azaltmaktır. SERVQUAL modelini eleştirenlere
göre, anket sorularını oluşturmada uygulanan bu yol, iyi bir normatif araştırma yöntemi olarak
kabul edilmekle birlikte, cevaplayıcıları hata yapmaya yönlendirmektedir. Bunun nedeni,
cevaplayıcılar açısından bakıldığında, negatif olarak ifade edilen soruların, cevaplayıcıların
zamanını çok daha fazla alması ve yine bu nedenle akıllarının karışmasıdır. Sonuç olarak kimi
cevaplayıcılar cevap vermekten kaçınma yoluna gitmektedirler.
SERVQUAL’ı eleştirenlerden Babakus ve Boller’a göre, anket sorularının negatif
olarak ifade edilmesi sadece cevaplayıcılar değil, aynı zamanda anketi değerlendirenler
açısından da sorun yaratmaktadır. Zira, cevapların uzun olması sonuçların da uzun olmasına ve
değerlendirme aşamasının zorlaşmasına yol açmaktadır. Üstelik, negatif ifade edilen sorular bir
sonuca ulaşmayı sağlarken, pozitif olarak ifade edilen sorular başka bir sonuca ulaştırmaktadır.
Bu durum da, verilerde kalite problemi yaratarak modelin doğruluğunun sorgulanmasına neden
olmaktadır.
Anketlerde negatif ifadeli sorulara yer verilmesi ile ilgili olarak yapılan eleştiriler
sonucunda, SERVQUAL’ı kullananlar, yaptıkları uygulamalarda bu sorunlarla karşılaşmamak
adına, negatif yerine pozitif olarak ifade edilen sorular sormaya özen göstermişler; aynı özeni
sonraki çalışmalarında Parasuraman ve diğerleri de göstermişlerdir.
- Likert Ölçeğinin Kullanımı: Parasuraman ve diğerlerinin SERVQUAL modeliyle
ilgili uygulamalarında likert ölçeğini kullanmaları, araştırmacılar tarafından, birçok yönden
eleştirilmekte ve bu ölçeğin kusurlu olduğu ileri sürülmektedir. Modelde likert ölçeğinin
kullanımına yönelik eleştirilerden ilki, ölçeğin uç noktaları dışındaki ara noktalarda (7li likert
ölçeğinde 2., 3., 4., 5. ve 6. noktalarda) sözel ifadelerin kullanılmaması ile ilgilidir. Zira, orijinal
likert ölçeğinde sadece uç noktalarda (1. ve 7.) sözel ifadeler kullanılmaktadır. Eleştiri
yapanlarca, uç noktalar dışındaki noktalarda sözel ifadelere yer verilmemesi, cevaplayıcıların,
ölçeğin uç noktalarını fazla kullanmalarına yol açmakta ve bu sorun ancak herbir noktanın sözel
olarak ifade edilmesiyle önlenebilmektedir.
Likert ölçeğinin kullanımına ilişkin olarak getirilen ikinci eleştiri de, ölçeğin müşteri
beklentileri ve algılamalarındaki belirli belirsiz değişmeleri yok saymasıdır. Örneğin bir
müşteri, beklentilerini ölçekte 5.4 noktasında ifade ederken, algılamalarını 4.6 noktasında ifade
ettiğinde, likert ölçeğine göre aynı müşterinin beklenti ve algılaması arasında fark
bulunmamaktadır. Oysa, 0.8’lik bir fark söz konusudur. Bu bağlamda SERVQUAL’a göre
müşterinin beklentisi ile algılaması eşit sayılarak, sunulan hizmetle ilgili bir sorununun
bulunmadığı sonucuna varılacaktır ki, bu aslında doğru değildir. Esasen müşterinin beklentisi
algıladığından çok az da olsa fazla olduğundan, bir memnuniyetsizlik duygusu
hissedilmektedir.
Parasuraman ve diğerleri tarafından geliştirilen SERVQUAL modeli, yapılan tüm
eleştirilere rağmen hizmet kalitesini ölçmede gerek akademisyenler, gerekse uygulamacılar
tarafından en çok kullanılan model olma özelliğini taşımaktadır. Daha öncede belirtildiği üzere,
model, müşteri tatminini ölçmede kullanılan onaylamama paradigmasına dayanmaktadır. Bu
paradigmaya göre, müşteri beklentileri ile müşteri algılamaları arasındaki olumlu veya olumsuz
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fark, algılanan hizmet kalitesine eşit olmaktadır (hizmet kalitesi = ortaya konulan performans müşteri beklentileri).

6.3. Servperf Hizmet Kalitesi Modeli
SERVQUAL modelini eleştirenlerden Cronin ve Taylor, Parasuraman ve diğerleri
tarafından geliştirilmiş olan modelde, hizmet kalitesinin, beklenen hizmet ile algılanan hizmet
arasındaki farkın ölçümüne dayandığını; oysa hizmet kalitesinin bu ikisi arasındaki farka göre
ölçülmesi gerektiğini destekleyecek yeterli kanıt olmadığını ileri sürerek, hizmet kalitesini,
“beklentiler ve algılamalar arasındaki fark” temelinde ölçmek yerine; sadece hizmet üreticisi
tarafından ortaya konulan “performans”a dayalı olarak ölçecek yeni bir ölçüm modeli olan
SERVPERF hizmet kalitesi modelini geliştirmişlerdir. Bu modele göre hizmet kalitesi sadece,
hizmet üreticisi tarafından ortaya konulan performansın müşterilerce algılanma düzeyine
bağlıdır (hizmet kalitesi = ortaya konulan performans). Diğer bir ifadeyle, SERVPERF hizmet
kalitesi modelinde, SERVQUAL modelinde yer alan, müşteri beklentilerinin ölçümü gerekli
görülmemektedir.
Cronin ve Taylor’un SERVQUAL modeline göre daha sağlıklı olduğunu savundukları
ve hizmet kalitesinin müşteri davranış şekilleriyle bağlantılı olarak araştırılması gerektiğini ileri
sürdükleri “SERVPERF” modelinde, SERVQUAL modelindeki müşteri beklentilerinin
ölçülmesindeki gereksizliğe ek olarak, müşteri tatmini olgusunun da ihmal edildiği
belirtilmektedir. Bu bağlamda SERVPERF modelinde, müşteri tatmini ve hizmet kalitesi
kavramları farklı birer kavram olarak ele alınmakta ve SERVQUAL modelinde ileri sürülen,
yeniden satın alma davranışının hizmet kalitesinden etkilendiği savına karşı çıkılarak, yeniden
satın alma davranışının, hizmet kalitesinden çok, müşteri tatmininden etkilendiği ileri
sürülmektedir.
Sonuç olarak, SERVPERF modeli, hizmet kalitesi ve müşteri tatmini ilişkisinin
nedensel sırasını ortaya koymakla literatüre katkıda bulunan bir model olma özelliğini
taşımaktadır. Söz konusu katkı, ilk olarak literatürde birbirleriyle çatışan nisbi hizmet kalitesi
– müşteri tatmini nedensel sıralama sonuçlarına belli bir bakış açısı getirdiği ve hizmet
üreticilerine işletmeleri için hayati bir tecrübe sağladığından ötürü oldukça önemlidir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden ve SERVPERF modelinin sahip olduğu bir takım
üstünlüklerinden ötürü, bazı uzmanlarca SERVQUAL modelinin ne müşteri tatminini, ne de
hizmet kalitesini ölçebilecek bir model olduğu görüşü savunulmakta; farklı sektörlerde
(bankacılık, kuru temizleme, fast food, veba kontrolü) yapılan ampirik araştırmalar sonucunda,
ona alternatif olarak geliştirilen SERVPERF modelinin daha güvenilir, geçerli ve yararlı bir
model olduğu ileri sürülmektedir. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, SERVQUAL ölçeği
daha yaygın olarak, gerek hizmet işletmelerinde, gerekse pazarlama kitap ve makalelerinde,
hizmet kalitesinin ölçümü için en uygun araç olarak tanımlanmakta ve kullanılmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden
kategorilerinden biri değildir?

hangisi

dokunulurluk

özelliklerine

göre

ürün

a) Dayanıksız ürünler
b) Dayanıklı ürünler
c) Hizmetler
d) Özelliği olan ürünler

2)

Aşağıdakilerden hangisi ürün karması kararlarından biri değildir?

a) Ürün karmasının genişliği
b) Ürün karmasının uzunluğu
c) Ürün karmasının uyumsuzluğu
d) Ürün karmasının derinliği

3)

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ürünlerin özelliklerinden biri değildir?

a) Müşteriler üretime katılır
b) Dokunulabilir
c) Türdeş
d) Sahiplik transfer edilebilir

4)

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özelliklerinden biri değildir?

a) Dokunulamaz
b) Bir faaliyet ya da süreç
c) Bir nesne söz konusu
d) Stoklanamaz
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5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hizmet ürünlerinin gruplandırılmasından biri

a) Hizmet sunucusunun maliyetine göre
b) Emek yoğunluk derecesine göre gruplandırma
c) Müşteri temas derecesine göre gruplandırma
d) Hizmet sunucusunun becerisine göre gruplandırma

6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ürün sunumunun dört kategorisinden biri

a) Tam olarak somut mallar
b) Mal-hizmet karışımı
c) Tamamlayıcı mal ya da hizmetler
d) Fiziksel ya da kolaylaştırıcı unsurlar

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) D
2) C
3) A
4) C
5) A
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6) D
7)
8)
9)
10)
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7. HİZMETLERDE ÜRÜN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.

145

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Hizmette ürün oldukça önemli ve farklılaştırıcı etkisi olan bir kavramdır. Zira hizmetin
kendine has özellikleri olan soyutluk, bölünmezlik, değişkenlik ve dayanıksızlıktan ötürü
hizmet kavramını açıklamak somut ürünlere has ürün kavramını açıklamaktan oldukça zordur.
Bu sebeple farklı hizmet kavram ve modelleri hizmet ürününü açıklamak için kullanılmaktadır.
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Hizmette ürün oldukça önemli ve farklılaştırıcı etkisi olan bir kavramdır. Zira hizmetin
kendine has özellikleri olan soyutluk, bölünmezlik, değişkenlik ve dayanıksızlıktan ötürü
hizmet kavramını açıklamak somut ürünlere has ürün kavramını açıklamaktan oldukça zordur.
Bu sebeple farklı hizmet kavram ve modelleri hizmet ürününü açıklamak için kullanılmaktadır.

7.1. Hizmet ürünlerinin gruplandırılması
• Pazar ya da müşteri tipine göre gruplandırma
• Emek yoğunluk derecesine göre gruplandırma
• Müşteri temas derecesine göre gruplandırma
• Hizmet sunucusunun becerisine göre gruplandırma
• Hizmet sunucusunun amacına göre gruplandırma

7.1.1. Pazar ya da müşteri tipine göre gruplandırma
- Tüketici hizmetleri
- Endüstri hizmetleri

7.1.2. Emek yoğunluk derecesine göre gruplandırma
- İnsan yoğun
- Malzeme yoğun

7.1.3. Müşteri temas derecesine göre gruplandırma
- Düşük müşteri teması
- Yüksek müşteri teması

7.1.4. Hizmet sunucusunun becerisine göre gruplandırma
- Profesyonel hizmetler
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- Profesyonel olmayan hizmetler

7.1.5. Hizmet sunucusunun amacına göre gruplandırma
- Kar amaçlı hizmet ürünleri
- Kar amaçsız hizmet ürünleri

7.2. Bireysel ve Bütünleşmiş hizmetler (Hizmet Paketi)
• Hizmet kavramı yerine hizmet paketi kavramı
• Çünkü çoğu hizmet başka bir mal ya da hizmet olmaksızın tek başına sunulmaz.

7.2.1. Hizmet Paketini Oluşturan Fiziksel Mallar
1. Hizmeti destekleyen mallar ya da fiziksel destek: Hizmeti sunan işletmenin sahip
olduğu ve hizmet üretmek amacı ile kullanılan araç-gereç, hizmetin yerine getirildiği fiziksel
ortam (Avukatın bürosu, banka binası, havayollarının uçakları)
2. Hizmeti kolaylaştıran mallar: Üretim sırasında tüketilen ve üretim için gerekli olan
mallar (Ulaşım için tüketilen yakıt)

7.2.2. Hizmet Paketini Oluşturan Diğer Hizmetler
- Temel (Ana) hizmet: Temel hizmet ve bunu sunmak için gerekli olan olmazsa olmaz
unsurlar (Yatak ya da oda).
- Bütünleyici (Yan) hizmet: Yokluğu durumunda temel hizmetin ya yerine
getirilememesi ya da eksik kalmasına yol açan hizmetlerdir (kapalı yüzme havuzu).
♦ Bu ikisi arasındaki fark her zaman kolaylıkla fark edilmeyebilir. (Havayolu örneği)
♦ Fiziksel unsurlar hizmet paketinin önemli bir parçasıdır.

7.3. Hizmet ürünlerinin Sunumu
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7.3.1. Hizmet Sunumunun Analizi
♦ Bir hizmetin üretiminden sonraki en önemli şey, o hizmetin sunumudur.
♦ Bir ürünün tasarımı, stili, sunulduğu alan ve diğer özellikleri, işletmenin rakiplerinden
fark yaratmasını sağlayacak unsurlardır.
♦ Ürün kavramı: Fonksiyonel, sosyal ve psikolojik yararları da içeren somut ve soyut
özelliklerin bir karışımıdır.
♦ Ürün sunumunun 4 kategorisi:
Tam olarak somut mallar
Mal-hizmet karışımı
Tamamlayıcı mal ya da hizmetler
Tam olarak soyut hizmetler

Bir Hizmet Paketinin Unsurları
- Fiziksel ya da kolaylaştırıcı unsurlar: Hizmeti destekleyen ya da kolaylaştıran somut
ve maddi unsurlar (ATM)
- Hissedilen ya da duygusal faydalar: Beş duyu organına hitab eden soyut unsurlar (Bir
restoranın ortamı).
- Psikolojik faydalar: Açık ve net olarak tanımlanamayan ve tüketici tarafından nesnel
olarak belirlenemeyen faydalar (Restoranda garsonun davranışları)

Hizmet Ürünlerinin Sunumu (Otomobil Örneği)
1. Temel ürün düzeyi: Temel ihtiyacı karşılayan ürün (ulaşım)
2. Somut ürün düzeyi: Temel ürünün tüketicilerin somut özelliğini algılamasını şekli
(kalite, renk, marka, güvenilirlik, özellikler).
3. Geliştirilmiş ürün düzeyi: Somut ürünle birlikte sunulan ek yarar ve hizmetler bütünü
(kredi kolaylıkları, satış sonrası hizmetler, garanti, hızlı teslim vb).
(2 ve 3 ikincil hizmet düzeyini oluşturur)
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SOMUT ÜRÜN
Fayda
ÖZ ÜRÜN

Marka
Ödeme
Kolaylıkla
rı

Stil
Özellikler

Kalite

Firma İmaj ve
Güvenilirliği

Ambalaj

Satış Sonrası
Hizmetler

Garanti
GENİŞLETİLMİŞ
ÜRÜN

7.3.2. Ürün Özellikleri
İşletmenin farklı Pazar bölümlerinin ürüne ilgisini çekmek ve ürününü daha geniş bir
alana yayılmasını sağlamak için ürüne eklemeler ve çıkarmalar yapması. (bazı yörelerde kadın
doktor, kadın kuaför vb)

7.3.3. Stil Oluşturma
Bir ürüne şekil verme, ona kendine özgü bir his ya da dış görünüş verme (kuaförlerdeki
modern hava)

7.3.4. Paketleme
Hastanelerde doğum hizmetinde doğum sonrası paketlerin verilmesi

7.3.5. Ürünün Markalanması
7.3.6. Fiziksel Delil Oluşturma
Ürüne somut unsurlar katma (Açıklayıcı, tanıtıcı broşürler, personel üniformaları vb)
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7.3.7. Hizmetin Sunulması (Taşınması)
Erişilebilir olma

7.3.8. İnsanlar
7.3.9. Kalite
Teknik ve fonksiyonel kalite

7.3.10. Hizmet Bileşenlerinin Tüketiciler tarafından algılanması
Güvenlik, Devamlılık, Davranış, Bütünlük, Koşullar, Bulunabilirlik ve Zamanlama
olması

7.4. Hizmet Çiçek Modeli ve Sekiz Tamamlayıcı Hizmet Grubu
Değişik türdeki hizmetler için gerekli olan tamamlayıcı hizmetler
- Bilgi: Müşterilerin sorularına basit yanıtlar vermek ya da müşterilerin gereksinimlerini
karşılayacak önceden hazırlanmış bilgileri sunmak. (Ürünün satıldığı yer, çalışma saatleri,
fiyatlar, kullanım kılavuzu)
- Danışma: Müşterinin gereksinimlerinin belirlenmesi için iletişim kurma ve duruma
özel çözüm sunmak (Tavsiye, sorun çözme vb)
- Sipariş Alma: Başvurular, siparişler ve rezervasyonun kabul edilmesi
- Ağırlama: Müşterinin hizmetin sunulduğu yere gitmesi ve hizmet sunulana kadar orada
kalması
- Koruma ve Güvenlik: Müşterinin sahip olduğu eşyaların korunması
- İstisnalar: Tamamlayıcı hizmetin normal sunumunun dışında kalan grubu.
- Faturalama
- Ödeme

154

7.5. Hizmetlerde Ürün Karması Stratejileri
- Varolan hizmetleri mevcut müşterilere daha çok satma (Pazarda Etkili Olma)
- Varolan hizmetleri yeni müşterilere satma (Pazarı Geliştirmek)
- Varolan müşterilere yeni hizmetler satma (Malı Geliştirmek)
- Yeni pazarlarda yeni hizmetler satma Çeşitlendirme
- Varolan hizmetleri mevcut müşterilere daha çok satma (Pazarda Etkili Olma)
Pazarda etkili olmak isteyen bir işletmenin önünde üç ayrı seçenek bulunur. Bu
seçenekler ve bu seçeneklerin daha alt uygulamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

7.5.1. Mevcut müşterilerin kullanma miktarlarını arttırma:
a- Satın alma birimini arttırma
b- Mal eskime oranını arttırma
c- Başka kullanım alanlarını tanıtma
d- Artan kullanımları teşvik etme

7.5.2. Rakiplerin müşterilerini çekme:
a- Daha etkin marka farklılaştırması
b- Satışı arttırma çabalarına yönelmek

7.5.3. Malı kullanmayanları fiili müşteri haline getirme
a- Fiyat indirimleri, ödeme kolaylıkları ve özendirme
b- Fiyatlama yoluyla mala saygınlık kazandırma
c- Yeni kullanım alanlarını tanıtma
Pek çok işletme, mallarının satış hızını arttırmak için, “ekonomik boy” ambalajlarla
pazara yönelmekte, mallarının modasının geçme sürelerini hızlandırmak için, pazara yeni
modeller sunmaktadırlar. Bazı otomobil işletmeleri, hem binek, hem de iş otomobili olarak
kullanılabilen modeller geliştirmektedirler.
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- Varolan hizmetleri yeni müşterilere satma (Pazarı Geliştirmek)
Pazarı geliştirmek için iki temel hareket tarzı ve bunların alt uygulamaları vardır:
1- Ek coğrafik pazarlara açılmak:
a- Bölgesel genişleme
b- Ulusal genişleme
c- Uluslar arası genişleme

2- Başka pazar bölümlerine girme:
a- Başka Pazar bölümleri için mal türleri geliştirmek
b- Başka dağıtım kanallarına girmek
c- Tanıtımı yükseltmek

- Varolan müşterilere yeni hizmetler satma (Malı Geliştirmek)
Bu strateji şu yollarla uygulanır:
1- Yeni mal özellikleri geliştirmek,
2- Benimsetmek, değişiklik yapmak (renk, biçim, estetik, model vb.)
3- Büyüme, küçülme, yeniden düzenleme, birleştirmek,
4- Değişik nitelikte mallar geliştirmek,
5- Yeni model ve büyüklüklerde mallar geliştirmek.

d- Çeşitlendirme

Tek Yönlü Çeşitlendirme (Concentric)
Bu stratejide birbiri ile ilgili mallarda ya da pazarlarda yatan fırsatlara öncelik verilir ve
şu yollar uygulanır:
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1- Mevcut bir malın türevine yönelmek. Ekmek üreten bir işletmenin simit yada kraker
üretmesi gibi.
2- İşletmenin teknolojisini ilerleterek esas malla ilişkili başka mallara yönelmesi:
Tarımsal ilaç üreten bir işletmenin ev haşereleri için ilaç üretmesi.
3- İşletme için önemli olan, ama başka pazarı da bulunan ara mallara ya da
hammaddelere yönelmek.
4- İlgi alanını zenginleştirmek: Plastik alanında faaliyet gösteren bir işletmenin plastik
pencere çerçevesi üretmesi gibi.
5- Satın alma yönünden benzerlik gösteren mallara yönelmek: Pahalı takı satan bir
mağazanın pahalı güzellik malzemeleri de satması gibi.
6- Başarılı bir malda elde edilen imajı bir başka mala yaymak: Başarılı bir kahve
markasını çayda da kullanmak gibi.

Çok Yönlü Çeşitlendirme (Konglomeral)
Çok yönlü çeşitlendirme; mal, Pazar ve teknoloji ilişkilerine değilde farklı alanlarda
yatan fırsatlara dayanır. Bu strateji şu yollarla uygulanır.
1- Fırsat ve olanakları farklı olan işletmelerin birbirlerinin zayıf taraflarını örtecek
biçimde bir araya gelmeleri ile,
2- Satışları farklı mevsimlik dalgalanma gösteren işletmelerin düzenli bir satış hasılatı
ve düzenli bir üretim için bir araya gelmeleriyle,
3- Kaynakları belirli bir alana yatıran işletme, kaynakları serbest bir işletme ile birlikte,
bir alana yatırım yapması ile,
4- Bir işletmenin kendi öz kaynaklarını değişik alanlara yatırmasıyla.

Yoğunlaşma (Concentration)
Mal Pazar vektörüne dayalı stratejilerden biride işletmenin uzun dönemli fırsatları olan
bir ya da birkaç mal türünde ya da Pazar bölümünde uzmanlaşarak ilerlemesidir. Bu strateji
“Roma da ikinci olmaktansa, Mısır da birinci olmak daha iyidir” mantığına dayalıdır.
Bu stratejinin yararları şöyle özetlenebilir.
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1- İşletmenin hedefleri kolay tanımlanır; faaliyetleri kolay izlenir ve değerlendirilir.
2- Bütün dikkatler mala, tüketicilere ve teknolojiye çevrilir.
3- Pazardaki fırsatlar kolay değerlendirilir.
4- İşletmenin sınırlı kaynakları daha verimli kullanılabilir.
5- İyi bir mal-Pazar seçiminin varlığında yüksek iç verimlilik elde edilir.
6- Endüstri dalında genişleme sağlanır.
7- Maliyet avantajı elde edilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi aracılar kanalıyla dağıtımın içerisinde yer almaz?

a) Acenteler
b) Franchising
c) Elektronik dağıtım kanalları
d) Posta yoluyla dağıtım kanalları

2)
Aşağıdakilerden hangisi direkt dağıtımın gerçekleşmesi için gerekli
unsurlardan biri değildir?
a) Üretim ve tüketim bölgeleri arasındaki uzaklığın az olması
b) Üretim ve tüketim temposunun aynı veya benzer olması
c) Tüketici sayısının az veya tüketicilerin belirli merkezlerde toplanmış olması
d) Mamullerin standartlaşmamış olması

3)

Aşağıdakilerden hangisi direkt dağıtımın avantajlarından biri değildir?

a) Satış faaliyetleri etkin bir biçimde kontrol edilemez.
b) Pazarlama karması unsurlarında gerekli değişiklikleri ve düzeltmeleri yapar.
c) Üretici genel olarak, geniş bir hareket serbestisine sahip olur.
d) Satış faaliyetleri etkin bir biçimde kontrol edilebilir

4)
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanallarının başlıca fonksiyonlarından
biri değildir?
a) Toplama
b) Dönüştürme
c) Tutundurma
d) Dağıtma
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5)
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanallarının yerine getirdiği görevlerden
biri değildir?
a) Alış-veriş ilişkilerinde rasyonelliği sağlar
b) Bilgi aktaramama fonksiyonu
c) Satış fonksiyonu
d) Risk taşıma fonksiyonu

6)
Aşağıdakilerden
hangisi
dezavantajlarından biri değildir?

elektronik

dağıtım

kanalarının

a) Elektronik çevrenin kontrol edilememesi
b) Müşteriler finansal bilgilerinin güvenlik sorunu
c) Elektronik kanallarda hizmetin müşteriye uyarlanamaması
d) düşük maliyet

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) D
2) D
3) A
4) C
5) B
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6) D
7)
8)
9)
10)
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8. HİZMETLERDE DAĞITIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Hizmet üretimi yapan işletmeler de aynen mal üretimi yapan işletmeler gibi, ürettikleri
ürünü tüketicilere, tüketicilerin istediği zaman, yer ve miktarda ulaştırmak zorundadırlar.
Ancak hizmetlerin kendilerine has özellikleri, hizmetlerin dağıtımını somut mal üreten
işletmelerin dağıtımından farklı hale getirir. Gerçekten de birçok hizmet işletmesi ürettikleri
hizmeti müşterilerinin ayağına giderek değil, müşterileri üretim yaptıkları yerlere çekerek satın
alınmasını sağlarlar.
Dolayısıyla hizmetlerde dağıtım fonksiyonu, “çoğunlukla tüketiciyi hizmetlerin
üretildiği yere doğru taşımak ya da potansiyel hizmet tüketicilerinin hizmet üretilen yerlere
gelmesini sağlayacak eylemlerdir”. Burada en önemli koşul tüketicilerin üretim yerine
gelebilmeleri için onların bilgilenmeleri, ürüne ait bütün bilgilere sahip olmaları ve ürünü
görmeden satın almalarıdır.
Üstelik hizmetlerin bölünmezlik özelliğinden ötürü, hizmeti üreten ile tüketen
birbirinden ayrılamadığından, hizmetlerin doğrudan ve çoğunlukla aracısız satışı söz
konusudur.
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Hizmet üretimi yapan işletmeler de aynen mal üretimi yapan işletmeler gibi, ürettikleri
ürünü tüketicilere, tüketicilerin istediği zaman, yer ve miktarda ulaştırmak zorundadırlar.
Ancak hizmetlerin kendilerine has özellikleri, hizmetlerin dağıtımını somut mal üreten
işletmelerin dağıtımından farklı hale getirir. Gerçekten de birçok hizmet işletmesi ürettikleri
hizmeti müşterilerinin ayağına giderek değil, müşterileri üretim yaptıkları yerlere çekerek satın
alınmasını sağlarlar.
Dolayısıyla hizmetlerde dağıtım fonksiyonu, “çoğunlukla tüketiciyi hizmetlerin
üretildiği yere doğru taşımak ya da potansiyel hizmet tüketicilerinin hizmet üretilen yerlere
gelmesini sağlayacak eylemlerdir”. Burada en önemli koşul tüketicilerin üretim yerine
gelebilmeleri için onların bilgilenmeleri, ürüne ait bütün bilgilere sahip olmaları ve ürünü
görmeden satın almalarıdır.
Üstelik hizmetlerin bölünmezlik özelliğinden ötürü, hizmeti üreten ile tüketen
birbirinden ayrılamadığından, hizmetlerin doğrudan ve çoğunlukla aracısız satışı söz
konusudur.

8.1. Hizmet İşletmeleri İçin Dağıtım Kanalı Seçenekleri.
Hizmet işletmelerinde uygulanan dağıtım kanalı seçenekleri aşağıdaki gibidir.
• Doğrudan Satış /Dağıtım
• Aracılar Kanalıyla Dağıtım
- Acenteler ve Brokerler
- Franchising
- Elektronik dağıtım kanalları

8.1.1. Doğrudan Satış /Dağıtım
Hizmetlerin kendilerine has özelliklerinden ötürü , birçok hizmet aracısız yani doğrudan
dağıtım kanalıyla dağıtılır. Hzimetlerin dayanıksızlık ve bölünmezlik özelliğinden ötürü
hizmetler üretisinden ayrılamaz ve onu üreten kişi aynı zamanda dağıtıcısı durumuna da gelir.
Hizmetlerin doğrudan satışının yapılmasının birçok avantajı bulunmakla birlikte belli
başlı temel avantajları aşağıdaki gibidir.
Avantajları:
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- Hizmetin nasıl sağlandığı ya da yerine getirildiği hakkında daha fazla denetim
sahibi olunması: Hizmeti üreten kişi doğrudan satış da aynı zamanda onun dağıtıcısı da
olduğundan hizmet üretimini tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirip esnetebilir ve
bu noktada ortada hiçbir aracı olmadığından ötürü bunu yaparkenki insiyatifi tamamen kendi
elindendir.
- Müşterilerden geribildirim sağlanması: Hizmeti üreten kişi aynı zamanda tüketiciye
dağıtımını yapan ve bu sırada da onunla birlikte olan kişi olduğun dan, tüketicinin hizmetten ve
hizmetin sunum sürecinden memnun olup olmadığı hakkındaki bilgiyi anında toplar ve eğer
ortada herhangi bir memnuniyetsizlik varsa anında bunu düzeltici tedbirleri alabilir.
- Hizmetin üreticisinin aracıya ödenecek kar marjını kendisinin elde etmesi:
Hizmetin üreticisi ürününün aynı zamanda dağıtıcısı olduğundan, herhangi bir durumda aracı
kullanılıp ona ödenecek olan para da üreticinin kendisinde kalır.
- Aracının müşteriyi saklama sorununun ortadan kalkması: Aracı kullanılan
durumlarda birçok aracı üretici firmayla iyi ilişkiler içindeysen sorun çıkmaz ancak bir şekilde
işler bozulduğunda, aracı işletme müşteriye başka üretici firmalar bulma sözü vererek müşteriyi
ele geçirir. Aracı kullanılmadığı durumlarda bu sorun hiçbir zaman yaşanmaz.
Dezavantajları:
- Belirli bir kişinin hizmetlerine talep olduğunda artan iş yükü ile uğraşma ve işi
büyütme sorunları: Hizmeti üreten kişi aynı zamanda onun dağıtımını da yapan kişi
olduğundan, herhangi bir talep artışında hem üretim hem de dağıtım sorunu aynı anda yaşanır.
Yığılmalar, kuyruklar ve bunun sonucunda da müşteri tatminsizliği ve şikayetleri ortaya çıkar.
Aynı zamanda kişi birden fazla müşteriye aynı anda hizmet sunma durumuyla karşı karşıya
olduğu için hem artan iş yükü hem de işi büyütememe sorunları yaşanır.
- Eğer hizmetin ulaştırılmasında teknoloji kullanılamıyorsa ve çok fazla sayıda
personel gerekiyorsa işletme sınırlı bir pazara ulaşabilir: Eğer yüksek talebi karşılamak için
teknoloji kullanılamıyorsa (ATM ve internet bankacılığı vb.) ve yine çok sayıda personel
istihdam etme sorunu varsa, bu durumda işletme talebi karşılamakta yetersiz kalacak ve ancak
sınırlı bir müşteri grubuna hizmet verilecektir.

8.1.2. Aracılar Kanalıyla Dağıtım
Hizmetlerin dağıtımında öngörülen geleneksel düşünceye rağmen, çoğu hizmet
işletmesi aracı kullanarak ürünlerinin dağıtımını yapmaktadır. Bu aracılar, hizmet kullanacak
olanlara uygun hizmet vermek için değişik roller oynarlar. Örneğin bir banka, müşterilerine
kredi vermede bir perakendeci kuruluşu, kredi kartlarını dağıtması için aracı kullanabilir.
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Hizmetlerde aracılar kanalıyla dağıtım 3 yoldan yapılmaktadır. Bunlar; acenteler ve
brokerler yoluyla, franchising yoluyla ve son olarak da elektronik dağıtım kanalları yoluyla
yapılan dağıtım şeklidir.

8.1.2.1. Acenteler ve Brokerler
Acenteler hizmetin mülkiyetini üzerlerine almadan, satışın yapılmasına yadrdımcı olan
aracılardır. Bunlar, söz konusu pazarlama faaliyetlerini belirli bir komisyon karşılığında
yaparlar. Brokerlar ise yine acenteler gibi alım ve satım işlemlerine belirli bir komisyon ücreti
karşılığında aracılık eden ve söz konusu işlemleri taraf olduğu kişi ya da kurumlar için
görünürde kendi adıyla yapan piyasa uzmanlarına verilen isimdir. Brokerlik komisyoncu
namıyla ülkemizde de yapılır, ama Batı'da daha çok yaygındır. Brokerler ile acenteler
arasındaki temel fark temsil ettikleri taraflardan kaynaklanmaktadır. Acente ve broker
aracılığıyla yapılan dağıtımın belli başlı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar
aşağıdaki gibidir.
Avantajları:
- Ana firmanın dağıtım zinciri yaratmak için katlanacağı sermaye ihtiyacı en aza
indirgenir
- Satış ve Dağıtım maliyetlerinde azalma olur
- Acentelerin yerel pazarlar hakkında bilgi sahibi olmaları
Dezavantajları:
- Acentelerin birden fazla firmayı temsil etmeleri
- Acentelerin fiyat, verilen hizmet düzeyi ve pazarlamanın diğer yönlerinde ana firmanın
imajını etkileyebilecek kararlar verebilmeleri

8.1.2.2. Franchising
Bir markanın imtiyaz sahibi (ana firma), belli şartlar dahilinde işin yönetim ve
yürütülmesine ilişkin destek sağlayarak, belirli bir maddi bedel karşılığında, bağımsız
yatırımcılara markasını kullandırmasına “franchising” denir.
Franchising sisteminde, ana firma, markasının kullanım iznini, o markanın yüksek
itibarı, güçlü kurumsal kimliği ve bilinirliğinden faydalanmak isteyen, bir başka yatırımcıyla
paylaşabilir. Bu sayede, bağımsız yatırımcı, bir bedel karşılığında, güçlü bir imajı olan ve daha
önceden müşteriler tarafından tanınan bir markayı kullanma hakkı kazanmış olur. Ancak bu
kullanımda imtiyaz sahibinin koyduğu ve markanın franchise bayiliğini alan yatırımcının
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uymak zorunda olduğu kurallar vardır. Bu kurallar, o işletmenin logosunu, sloganını ve
kurumsal kimliğini devam ettirme, işletmenin iç dizaynını belirlenen standart şekilde dekore
ettirme, kıyafet yönetmeliği gibi çeşitli konularda olabilir.
Franchising birçok hizmet işletmesi için genişlemenin en önemli yoludur. Bunun nedeni
franchising’in temel özelliklerinin hizmet işletmelerinin özündeki çeşitli problemleri
çözebilmesidir. Emlak, konaklama, eğlence eğitim hizmetleri vb bu şekilde yayılmaktadır.
Sistem içinde ana firmanın, diğer bir firmaya belirli ayrıcalıkları, belirli bir zaman
diliminde ve belirli bir alanda kullanım hakkını vermesi olan franchising’de ayrıcalığı veren
firma frachisor, ayrıcalığı alan firma franchisee, ayrıcalığın kendisi ise franchise olarak
tanımlanmıştır.
İki tür franchising bulunur. Birincisi bayilik sistemleri diğeri ise ayrıcalıklı sistemlerdir.
Hizmetlerde yaygın olarak kullanılan bu ikincisidir.
Ayrıcalıklı sistemlerde hizmeti sunan ana firmanın ayrıcalığı olan tarafla ilişkisi sadece
hizmetin adını kullanmakla sınırlı olmayıp aynı zamanda pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
planlama, eğitim, kalitenin denetimi gibi konuları da içermektedir. Bu da tüm farklı yerlerde
hizmet kalitesinin aynı olmasına neden olur. Franchising aracılığıyla yapılan dağıtımın belli
başlı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.
Avantajları:
- Franchisee açısından bağımsız bir iş kurmayı sağlar
- Franchisor için kendi dağıtım zincirini kurmayı sağlar
- Ayrıcalığı olan taraf için franchisor’un sağladığı kapsamlı yardım söz konusu olur
- Franchising sistemi franchisee’ye yerleşmiş bir ürün ya da kavram, müşterileri çeken
ve itibar yaratan tanınmış bir marka ve imaj, işi yürütmek için başarısı denenmiş yöntemler
sunar
- Ayrıcalığı veren firmanın geniş oranda kontrolü mümkün olur
Dezavantajları:
- Ayrıcalığı alan firma için çok katı bir anlaşma ve sürekli denetim sıkıntısı

8.1.2.4. Elektronik Dağıtım Kanalları
Bilgi teknolojisindeki büyük gelişmelerden kaynaklanan ve onalara paralel gelişen
elektronik ticaret, dar anlamda mal ve hizmetlerin alımının elektronik ortamda gerçekleştirildiği
bir süreci ifade etmekte ise de, bu aynı zamanda yeni yüzyılın yeni ticaret anlayışı olarak
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karşımıza çıkmaktadır. E ticaret, Dünya Ticaret Örgütü’ne göre “mal ve hizmetlerin, üretim,
satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır”.
Elektronik dağıtım kanalları, hizmetlerin dağıtımında doğrudan insan etkileşimini
gerektirmeyen tek kanal seçeneğidir. Gerekli olan sadece önceden tasarlanmış hizmetler ve
bunu ulaştıracak bir elektronik araçtır. Bu araçlar telefon, faks, TV, elektronik ödeme ve para
transfer sistemleri, elektronik veri değişimi (ED) ve internettir. Fakat çoğu zaman internet ve
diğer ağlar üzerinden yapılan bir işlem olarak ele alınmaktadır. Elektronik kanallar aracılığıyla
yapılan dağıtımın belli başlı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
Avantajları:
- Kalite kontrolü: Elektronik dağıtım kanalları insan etkileşimlerinden farklı olarak,
hizmeti hiç değiştirmeden ulaştırır. Hizmetin kişiler tarafından ulaştırılmasından farklı olarak
hizmeti kendi yorumuna göre yönetmez.
- Düşük maliyet: İnsanların yeraldığı dağıtıma göre elektronik medya daha verimli bir
ulaştırma aracıdır. Personelden, yer kirasından vb tasarruf sağlayarak maliyetleri azaltır.
- Müşteri açısından kolaylık: Müşteriler istedikleri hizmete istedikleri an ve yerden
ulaşabilirler.
- Yaygın dağıtım: Çok sayıda müşteri ile etkileşimin yanında hizmeti sağlayanın çok
sayıda aracı ile iletişim kurmasına olanak tanır.
Dezavantajları:
- Elektronik çevrenin kontrol edilememesi
- Müşteriler finansal bilgilerinin güvenlik sorunu
- Elektronik kanallarda hizmetin müşteriye uyarlanamaması
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının temel nedenlerinden biri

a) Nüfus artışı sonucu tüketici sayısının artması
b) İkame mallarının çoğalmasıyla rekabetin artması
c) Tüketicinin ekonomik durumunun azalması
d) Üreticilerle tüketiciler arasındaki fiziksel mesafenin artması

2)
AIDA modelinin hangi aşamasında firma tüketicilerine veya hedef kitlesine
neleri sunacağının duyurularını yapar?
a) Dikkat çekme
b) İstek uyandırma
c) İlgi uyandırma
d) Harekete geçme

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hizmet reklamları için belirtilen önerilerden biri

a) Personele yönelik reklam yapmak
b) Reklamın sürekliliği
c) Ağızdan ağıza iletişimden yararlanmak
d) Soyut ipuçları sağlamak

4)
Aşağıdakilerden hangisi bütünleşmiş pazarlama iletişimi karması içinde
yer alan ifadelerden biri değildir?
a) Reklam
b) İhtiyaç ve istekler
c) Kişisel satış
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d) Halkla ilişkiler/Duyurum

5)

Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirme türleri içerisinde yer almaz?

a) Armağanlar
b) Sık kullanıcı programları
c) Fiyat teşvikleri
d) Bütçe planlama

6)

Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirmenin özellikleri içerisinde yer almaz?

a) Genellikle dikkat çekme ve etkili olma
b) Malın değerini küçültme
c) Kapasite ve talebin dengelenmesi
d) Uygulama ve denetleme kolaylığı

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) C
2) A
3) D
4) B
5) D
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6) C
7)
8)
9)
10)
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9. HİZMETLERDE TUTUNDURMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve tüketicilerini bilgilendirmek,
kendi ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin arzuladığı
davranışları göstermelerini sağlamak için çeşitli pazarlama iletişimi araçları kullanırlar.
Tutundurma, pazarlama faaliyetleri içinde işletmenin mevcut ya da muhtemel müşterileriyle
iletişim kurma işlevini yüklenmiş olan temel pazarlama karması unsurudur. Elbette diğer
pazarlama karması unsurlarının da iletişim etkisi bulunmaktadır. Ancak sadece tutundurma
karmasının tek görevi bu olmaktadır. İşletmeler tutundurma faaliyetleriyle tüketicilerde
düşünce ve davranış değişikliği yaratmayı ya da tüketicilerin var olan tutum ve davranışlarını
istenen yönde güçlendirmek amacını güderler.
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Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve tüketicilerini bilgilendirmek,
kendi ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin arzuladığı
davranışları göstermelerini sağlamak için çeşitli pazarlama iletişimi araçları kullanırlar.
Tutundurma, pazarlama faaliyetleri içinde işletmenin mevcut ya da muhtemel müşterileriyle
iletişim kurma işlevini yüklenmiş olan temel pazarlama karması unsurudur. Elbette diğer
pazarlama karması unsurlarının da iletişim etkisi bulunmaktadır. Ancak sadece tutundurma
karmasının tek görevi bu olmaktadır. İşletmeler tutundurma faaliyetleriyle tüketicilerde
düşünce ve davranış değişikliği yaratmayı ya da tüketicilerin var olan tutum ve davranışlarını
istenen yönde güçlendirmek amacını güderler.

9.1.Tutundurmanın Tanımı Ve Günümüzde Önem Kazanmasının
Nedenleri
Tüketiciye mal ve hizmetler hakkında bilgi vermek, tutum ve davranışları istenilen
yönde ise bunu güçlendirmek; istenilen yönde değilse, istenilen yöne doğru değiştirmek
amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetler.
Gününümzde tutundurma karmasının çok nedeni bulunmakla birlikte, temel nedenler
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Üreticilerle tüketiciler arasındaki fiziksel mesafenin artması
2. Nüfus artışı sonucu tüketici sayısının artması
3. Gelir artışı sonucu pazarların büyümesi
4. İkame mallarının çoğalmasıyla rekabetin artması
5. Aracı kuruluşların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi
6. Gelirlerin artmasıyla, tüketici arzu ve ihtiyaçlarının değişmesi; tüketicinin farklılık,
üstün kalite ve nitelikler araması

9.2. Tüketicilerin Etkilenme Süreci
Bu modele göre, tüketicilerin bir üründen etkilenme süreci tek bir aşama ile etki altına
alınamaz. Bunun için birden fazla aşamanın takip edilmesi gerekmektedir. AIDA kelimesi de
zaten, bu aşamaların baş harflerinden oluşturulmuş bir isimdir. Pazarlama ve reklamcılık
alanlarında kullanılan modelin aşamaları, tüketicilerin üretimden haberdar olmasını sağlayan
tanıtımlardan, ilgisinin uyandırılmasına, ürünü veya hizmeti satın alma isteğine ve satın alma
eylemine dönüştürmesine kadar ki stratejiyi göstermektedir. Bu bağlamda AIDA modelinin
aşamaları aşağıdaki gibidir:
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AIDA Modeli
(1) Dikkat Çekme (Attention): modelin ilk aşaması olmaktadır. Buna göre; firma,
tüketicilerine veya hedef kitlesine neleri sunacağının duyurularını yapmalıdır. Tüketicilerin,
üretilen ürün ve hizmetlerin neler olduğunu, nasıl üretildiğini, hangi özelliklere sahip olduğunu
bilmeleri sağlanarak, dikkatleri çekilecek. İlk aşama tüketicileri tamamen bilgilendirerek
dikkatlerini çekecektir.
(2) İlgi Uyandırma (Interest): modelin ikinci aşaması olmakta ve buna göre de; birinci
aşamada, tüketici ürün veya hizmetlerin varlığından, üretim biçiminden haberdar edilmiştir.
Bunlara daha önce dikkat çekilmiş ve gereken bilgiler duyurulmuştur. Bu aşamada da,
tüketicinin üretilen ürün veya hizmetlere ilgi göstermesi sağlanmalıdır. Bu da, tüketicilerin,
ürün veya hizmetlere ilgi göstermesini sağlayacak unsurların kullanılmasıyla olabilmektedir.
(3) İstek uyandırma (Desire): modelin üçüncü aşaması olmakta ve buna göre; birinci
aşamada, tüketiciler ürün veya hizmetin varlığından haberdar edilmişti. İkinci aşamada da,
üretilen ve varlığından haberdar oldukları, ürün veya hizmete, tüketicilerin ilgi göstermeleri
sağlanmıştı. Şimdi bu aşamada, tüketicilerde oluşturulmuş olan ilginin satın alma isteğine
dönüştürülmesi gerekiyordu. Bu aşama en önemli aşamaydı çünkü son aşama olan satın alma
eyleminin gerçekleşmesi buna bağlıydı.
(4) Harekete Geçme (Action): ilk üç aşamada tüketiciyi son aşamaya hazırlamak adına
planlanmıştı. Yani ürün veya hizmetin varlığından haberdar edilmiş, bunlara ilgisi uyandırılmış,
satın alma isteği oluşturulmuştur. Şimdi satın alma isteğinin eyleme dönüştürülmesi
gerekmektedir. Bu aşama AIDA Modelinin son aşaması olmaktadır. Satın isteğinin eyleme
dönüştürülmesi için gerekenlerin yapılmasıyla satış gerçekleşmektedir.

9.3. Bütünleşmiş Pazarlama İletişimi (Tutundurma) Karması
Reklam
Kimliği belirli bir kaynak tarafından bir örgüt, ürün, hizmet ya da fikir hakkında kişisel
olmayan ve parası ödenmiş bir iletişim biçimidir. Bu tanımdaki ödenmiş kavramı reklam
mesajının yayınlanması için zaman ya da yerin satın alınmış olmasını ifade eder. Reklamın
kişisel olmama özelliği ise, kitlesel iletişim ortamlarında yapılması anlamına gelmektedir.
Reklamın kişisel olmayan yapısı mesajı alandan doğrudan bir geri bildirim alınamaması
anlamına gelir. Dolayısıyla mesaj gönderilmeden reklamcı izleyicinin mesajı nasıl
yorumlayacağını ve nasıl tepki göstereceğini bilmelidir. Özellikle ürünleri ve hizmetleri kitlesel
tüketim pazarlarını hedefleyen işletmeler için önemlidir. Geniş bir kitleyle iletişim kurmanın
maliyeti düşük etkin bir yoludur. Reklam aynı zamanda bir işletme ya da marka için imaj ve
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sembolik anlam yaratmak için kullanılabilir. Popüler reklam kampanyaları, tüketicinin
dikkatini çeker ve satış oluşturmaya yardımcı olur.

Hizmet Reklamları İçin 6 Öneri
- Personele yönelik reklam yapmak,
- Ağızdan ağıza iletişimden yararlanmak,
- Somut ipuçları sağlamak (sayısal ifadeler kullanmak),
- Hizmetin anlaşılmasını sağlamak (somut objelerle),
- Reklamın sürekliliği,
- Yapabileceğini vaad etmek

Satış Tutundurma
Tutundurma karmasında yaygın olarak kullanılan araçlardan biri de tüketicilerin
genellikle promosyon ya da kampanyalı ürün kavramıyla dile getirdikleri satış tutundurmadır.
Özellikle marka çeşitliliğinin arttığı ancak marka bağlılığının azaldığı günümüzde, ekonomik
krizlerin de etkisiyle satış tutundurma faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma kararlarındaki
etkisi artmıştır. Satış tutundurma faaliyetleri para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda
beklentisi sağlayarak, ürün ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama
araçları ve teknikleridir.
Satış tutundurma faaliyetlerinin temel özelliği teşvik olmalarıdır. İşletmeler tüketicilere
ürün dışında ek faydalar sunarak onları satın almaya teşvik etmektedirler. Bu teşvikler
kuponlar, para iadeleri, geçici fiyat indirimleri olduğu gibi, yarışmalar, çekilişler, armağanlar
da teşvik araçları olabilir. Tüketicilere ürünleri denettirme amaçlı örnek ürün dağıtımları da
satış tutundurma uygulamalarıdır. Satış tutundurma uygulamalarının önemli bir hedef kitlesi de
aracı işletmelerdir. Günümüzde bir ürünün satışında perakendecinin desteği çok önem
kazanmaktadır.
Perakendecilerin yeni ürünleri stoklamaları, ürünleri raflarda iyi bir şekilde
sergilemeleri ya da yerel düzeyde ürünün reklamını yapmaları önemlidir. Perakendecinin bu
desteği sağlamak üzere teşvik edilmesinde satış tutundurma araçlarından yararlanılmaktadır.
Satış noktası ürün sergileme malzemelerinin geliştirilmesi, perakendecilere verdikleri desteğe
göre indirimler ya da armağanlar sağlanması yaygın kullanılan tutundurma araçlarıdır.
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• Satış Geliştirmenin Özellikleri;
- Genellikle dikkat çekme ve etkili olma
- Uygulama ve denetleme kolaylığı
- Malın değerini küçültme
• SATIŞ GELİŞTİRME AMAÇLARI
• Kapasite ve talebin dengelenmesi
• Müşterilere yönelik amaçlar
- Hizmetin farkına varılma derecesini arttırmak
- Yeni bir hizmetin denenmesini teşvik etmek
- Mevcut bir hizmetin, henüz kullanmayanlar tarafından kullanılmasını teşvik
etmek
- Mevcut müşterilerin hizmeti satın almaya devam etmeleri ve rakiplere
kaymamaları için
* Hizmeti satın alma sıklıklarını arttırmak
* Hizmeti düzenli olarak satın aldırmak
* Hizmeti daha uzun bir zaman dönemi için satın almak üzere ikna etmek
* Hizmetin ayırt edici özellilerini iletmek
• Aracılara (acenteler, bayiler vb.) yönelik amaçlar
- Aracıları yeni bir hizmeti satın almaları için ikna etmek
- Mevcut aracıların hizmetin satışı için ekstra bir destek vermelerini sağlamak

• SATIŞ GELİŞTİRME TÜRLERİ
• Fiyat teşvikleri
• Armağanlar
• Ödül kazanma fırsatı sağlayan kampanyalar
• Sık kullanıcı programları
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Kişisel Satış
Hepimiz pek çok kişisel satış çabasıyla karşı karşıya kalmış, satış elemanlarının bize
aktardıkları bilgi ve satış danışmanlıkları nedeniyle ürün satın almış olabiliriz. Bu insan-insana
iletişim biçiminde satıcı muhtemel alıcıların şirketin bir ürününü/hizmetini satın almasında
yardımcı olur ve/veya ikna eder. Reklamdan farklı olarak kişisel satışta alıcı ve satıcı arasında
doğrudan bir ilişki gerçekleşir. Yüz yüze ya da telefon aracılığıyla gerçekleşen bu iletişim ve
etkileşim pazarlamacıya iletişim esnekliği kazandırır. Kişisel satışta satışçı mesajı tüketicinin
spesifik ihtiyaçlarına ya da durumuna uyarlayabilir. Tüketiciye bireyselleştirilmiş bir satış
sunuşu yapılabilir.
Kişisel satış diğer tutundurma yöntemlerine göre daha çabuk ve daha değerli bir geri
bildirim sağlar. Satış görüşmesine tüketicinin nasıl bir tepki gösterdiği anında
değerlendirilebilir. Sözgelişi tüketici satışçının satış önerisini kabul edebilir ya da daha fazla
bilgilenmek istediğini söyleyebilir ya da ürün ve fiyatıyla ilgili itirazlarda bulunabilir. Eğer
tüketicinin geri bildirimi olumsuz ise, satışçı mesajını değiştirip tüketiciyi ikna edebilir. Kişisel
satış çabaları işletmenin ürün ya da hizmetleri için en iyi aday olabilecek müşteri gruplarını ve
spesifik pazarları hedefleyebilir. Diğer tutundurma yöntemlerine göre çok daha pahalı bir
araçtır.

Halkla İlişkiler/Duyurum
Bir işletme hakkında kamuoyunda yaratılan olumlu imaj, kamuoyunun işletmeye güven
ve desteği işletmenin ürünlerinin/markalarının başarısını da etkilemektedir. İşletme sadece
mevcut ve muhtemel tüketiciler ile değil, çok çeşitli kitleler ile karşılıklı iletişim, anlayış,
onaylanma ve işbirliği duyguları oluşturmalıdır. İşte halkla ilişkiler de özel ya da tüzel kişilerin
belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek, onları olumlu davranışa
yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylelikle karşılıklı yarar sağlayan
ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yönetim işlevidir. Günümüzde halkla
ilişkiler pazarlama bölümü altında yer alan bir işlev olarak değil bir yönetim işlevi olarak
görülmektedir. Dolayısıyla halkla ilişkiler faaliyetleri işletmenin çalışanları, işletmenin işgücü
tedarik ettiği üniversiteler, aracılar, finansal kurumlar, fikir liderleri, sivil toplum örgütleri,
işletmenin faaliyet gösterdiği çevredeki halk gibi çok çeşitli kitleleri hedefler.
Halkla ilişkilerin görevi, sadece işletme hakkında olumlu bir imaj yaratılmasına katkıda
bulunmak değildir. Bir problem ya da kriz durumunun olumsuz etkilerini en aza indirgemek
için de halkla ilişkiler faaliyetlerinden yararlanılır. Duyurum ise halkla ilişkilerin önemli
araçlarından biridir. Duyurum ücret ödemeden basın ve yayın araçlarından yararlanarak
işletme, yöneticileri, ürün ve hizmetleri hakkında haber niteliği taşıyan bilgiler vermektir.
Duyurum mesajlarının güvenilirliği reklama göre daha yüksektir. Sözgelişi tüketici reklamda
izlediği bir kırışık önleyici kremin etkinliği hakkında şüphe duyabilir. Aynı ürün sağlıkla ilgili
bir dergide ya da bir gazetenin sağlık köşesinde haber niteliğinde duyurulduğunda mesajın
inanılırlığı ve güvenilirliği artacaktır.
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• Halkla İlişkilerin Özellikleri;
- Reklama göre daha inandırıcıdır,
- Satışçılardan ve reklamlardan hoşlanmayan potansiyel alıcılara ulaşır,
Tanıtım, halkla ilişkilerin önemli unsurlarından biridir. Tanıtım, bir işletmenin sunduğu
mal ve hizmetler, yöneticileri, vb. hakkında haber niteliği taşıyan bilgiler (haberler ya da
makaleler) olup, karşılığında belirli bir bedel ödemeden kitle iletişim araçlarında yayınlanır.
Tanıtım olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Bu yüzden inandırıcılığı fazladır.

Bir Hizmet İşletmesinin Kullanabileceği Halkla İlişkiler Teknikleri
• Kuruluş içi tanıtım (yerel bir televizyon kuruluşunun yeni yayın dönemi
programlarının duyurulması için yaptığı tanıtım)
• Kamu hizmeti reklamcılığı (Medya tarafından kamu yararına yapılan konularda ücret
alınmaksızın yapılan reklamlar)
• Kurumsal tanıtım (kuruluş tarafından oluşturulan, ücreti ödenen ve imaj geliştirmeyi
ya da değiştirmeyi amaçlayan tanıtımlardır)
• Kurum içi yayınlar (daha çok kişiye daha kısa zamanda kuruluşla ilgili mesajların
ulaşmasını sağlayan mektuplar, dergiler ve gazeteler, broşür ve el kitapçığı, kuruluş raporları,
afiş, ilan tahtası ve bültenler)
• Görsel sunuşlar (Konuşmacılar, fotoğraflar ve filmler)
• Sergiler ve özel olaylar (Yazışmalar, piknikler, sempozyumlar, paneller yanısıra
işletmenin spor, sanat, çevre koruma, eğitim ya da radyo/TV programlarına maddi destek
vermesi)

Doğrudan Pazarlama
Doğrudan pazarlama, özenle hedef olarak seçilmiş spesifik bireysel tüketicilerle, hemen
sonuca ulaşmak üzere telefon, faks, elektronik posta veya diğer yollardan direkt olarak iletişim
kurulmasıdır. Doğrudan pazarlama türleri şunlardır;
• Tele Pazarlama
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Telefonla pazarlama, mal ve hizmetleri telefon bağlantısıyla sunan, pek çok pazarlama
ve ölçülebilir pazarlama faaliyetleri konusunda telekomünikasyon teknolojisi ve eğitim almış
personelden faydalanılarak hedef müşteri gruplarına bir pazarlama iletişim sistemidir.
• Doğrudan Postalama
Doğrudan postalamada işletme özel olarak seçilmiş potansiyel müşterilere basılı
materyaller göndererek, iki taraf arasında doğrudan bir değişim gerçekleştirmeye çalışır.

9.3. Tutundurma Karmasını Etkileyen Hizmet Özellikleri
- Hizmet sunumunun dokunulmaz yapısının tüketicilerin satın alma sürecinde daha
yüksek düzeyde risk algılamasına neden olması,
- Hizmet sunumunun tutundurulmasının genel olarak hizmeti veren kişinin
tutundurulmasından ayrılamaması
- Görülebilen üretim sürecinin –özellikle hizmet personelinin- tutundurma karmasının
önemli bir unsuru haline gelmesi
- Hizmetlerin dokunulmaz yapısının ve sahtekarlık olasılıklarının yüksek olması
nedeniyle hizmetlerin tutundurulmasının yasal ve gönüllü denetimlerle sınırlandırılmış olması
(sağlık ve avukatlık hizmetleri vb.)

9.4. Hizmet İşletmelerinin İletişim Kurma Amaçları
Dışsal olarak:
► Hedef pazarları mevcut ve yeni hizmet sunumları ve faydaları hakkında
bilgilendirmek
► Müşterileri eğitmek
► Mevcut ve potansiyel müşterileri satın almaya ikna etmek
► Müşterilere hizmeti ve hizmetin nerelerde sunulduğunu hatırlatmak
► Politika kararlarını (örneğin çevresel konularda) duyurmak
► Kamuya duyurular yapmak (Ağaoğlu’nun yaptığı)

İçsel olarak:
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► İşgörenleri işletmedeki değişimler hakkında bilgilendirmek
► Plan ve programları etkin bir biçimde iletmek
► Tüm personeli işletme performansı hakkında bilgilendirmek
► Teşvik programlarını ve diğer programları duyurmak (ayın elemanı vb.)
► Çalışanları yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek ve eğitmek
► İşletme içinde pazarlama bilincini yaymak
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

198

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi hizmetleri fiyatlandırmadaki önemli faktörler
içerisinde yer almaz?
a) Kolay bozulabilirlik-bekletilememe
b) Hizmetlerde maliyet-verimlilik ilişkisi
c) Yoğun sermaye yatırımları
d) Müşteri özellikleri

2)
Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen faktörler
içerisinde yer alır?
a) Ürün
b) Hizmetler
c) Maliyete dayalı fiyatlama
d) Talebe dayalı fiyatlama

3)
Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen faktörler
içerisindeki kontrol edilebilir faktörlerden biri değildir?
a) Maliyetler
b) Pazarlama ve fiyatlandırma hedefleri
c) İşletmenin kaynakları
d) Talep

4)

Aşağıdakilerden hangisi kontrol edilemeyen faktörler içerisinde yer almaz?

a) İşletmenin pazardaki gelişme aşamaları
b) Çevresel etkenler
c) İşletmenin kaynakları
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d) Talep

5)
Aşağıdakilerden hangisi talebe dayalı fiyatlamada fiyat farklılaştırması
yöntemleri içerisinde yer almaz?
a) Farklı kullanıcı grupları arasında fiyat farklılaştırması
b) Farklı tüketim noktaları arasında fiyat farklılaştırması
c) Üretim zamanına göre fiyat farklılaştırması
d) Üretim aşamalarına göre fiyat farklılaştırması

6)

Aşağıdakilerden hangisi demetleme türleri içerisinde yer almaz?

a) Saf lider demetleme
b) Karma lider demetleme
c) Karma birleşik demetleme
d) Saf demetleme

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) B
2) A
3) D
4) C
5) D
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6) A
7)
8)
9)
10)
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10. HİZMETLERDE FİYATLANDIRMA
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Giriş
Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri fiyatlandırmak, kendi ürün ya da hizmet
markalarını tercih etmeleri için ikna edici bir fiyat belirlemek ya da işletmenin arzuladığı
davranışları göstermelerini sağlayacak fiyatlandırma araçları kullanırlar. Elbette bunu yaparken
işletme karlılığını arttırmak ve varlığını devam ettirmek önceliklidir.
Fiyatlandırma, pazarlama faaliyetleri içinde işletmenin mevcut ya da muhtemel
müşterileriyle satış yapabilme işlevini yüklenmiş olan temel pazarlama karması unsurlarından
biridir. Elbette diğer pazarlama karması unsurlarının da satış yapma etkisi bulunmaktadır.
Ancak sadece fiyatlandırma karmasının tek görevi bu olmaktadır. Hizmetlerin kendilerine özgü
yapıları fiyatlandırma karar ve stratejilerini fiziksel boyutu olan ürünlerin fiyatlandırılmasından
farklılaştırmaktadır.
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Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri fiyatlandırmak, kendi ürün ya da hizmet
markalarını tercih etmeleri için ikna edici bir fiyat belirlemek ya da işletmenin arzuladığı
davranışları göstermelerini sağlayacak fiyatlandırma araçları kullanırlar. Elbette bunu yaparken
işletme karlılığını arttırmak ve varlığını devam ettirmek önceliklidir.
Fiyatlandırma, pazarlama faaliyetleri içinde işletmenin mevcut ya da muhtemel
müşterileriyle satış yapabilme işlevini yüklenmiş olan temel pazarlama karması unsurlarından
biridir. Elbette diğer pazarlama karması unsurlarının da satış yapma etkisi bulunmaktadır.
Ancak sadece fiyatlandırma karmasının tek görevi bu olmaktadır. Hizmetlerin kendilerine özgü
yapıları fiyatlandırma karar ve stratejilerini fiziksel boyutu olan ürünlerin fiyatlandırılmasından
farklılaştırmaktadır.

10.1. Hizmetleri (Mallara Göre) Fiyatlandırmada Farklılık Nedenleri
Yukarıda da belirtildiği gibi, hizmetlerin kendilerine özgü yapıları fiyatlandırma karar
ve stratejilerini fiziksel boyutu olan ürünlerin fiyatlandırılmasından farklılaştırmaktadır.
Hizmetleri (mallara göre) fiyatlandırmada bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bu kısımda söz
konusu farklılık sebepleri ele alınarak incelenecektir.

10.1.1. Sunulan hizmetlerin değerini belirleme güçlüğü
• Hizmet girdilerini ve maliyetlerini belirlemenin zorluğu
• Hizmet fiyatlarının tüketicinin o hizmete verdiği nispi önem ve alım gücüyle ilgili
olması
• Bazı hizmetlerin maliyetler üzerinden fiyatlandırılmasının tamamen olanaksız olması

10.1.2. Fiyatın pazar payını arttırmadaki rolü (talep)
10.1.3. Hizmetlerde maliyet-verimlilik ilişkisi:
• Daha fazla hizmet tüketilmediği halde, hizmetlerdeki verimlilik azalması tüm
ülkelerde bir sorun haline gelmiştir. Bu durumun temel nedeni, üretimde kullanılan girdi
maliyetlerinin teknoloji yardımıyla düşürülmesine karşın, hizmetleri yerine getiren insan
emeğinin belirli bir zamandaki iş yapma kapasitesinin arttırılamaması
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10.2. Hizmetleri Fiyatlandırmadaki Önemli Faktörler
10.2.1. Kolay bozulabilirlik-bekletilememe
Hizmetler “dayanıksızdır”dır. Bir tiyatroda, bir koltuk o gece için rezerve edilmiş ve
rezerve eden kişi gelmemiş ise o gelir sonsuza kadar kaybedilmiş demektir ya da belirli bir
seferde uçakta boş kalan koltuk bir daha hiç satılmayacaktır. Başka bir ifadeyle, hizmet pazara
sunulduktan sonra tüketilmemesi durumunda ortaya çıkacak ekonomik kayıplar sonradan
giderilemez.

10.2.2. Yoğun sermaye yatırımları (sabit sermaye)
Hizmet işletmesi açarken ve ekipmanlar o yatırım için alınırken yoğun miktarda
sermayeye gereksinim duyulmaktadır. Sözgelişi bir otelin açılışında bina, yatak, havuz ve daha
pek çok yatırım yapma gereksinimi duyulmaktadır. Aynı şey bir hastane açılışında da söz
konusudur.

10.2.3. Yüksek işçilik ve personel giderleri
Hizmet sektöründe, çalışan personel müşteri ile daha çok ilişki içinde olacağından, bu
sektörde çalışan personelin personel seçimi, eğitimi, giyimi, müteri ile kuracağı ilişki oldukça
önemlidir. Tüm bunlar da maliyetleri arttıran unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

10.2.4. Müşteri Özellikleri
Müşteri özelliklerinin araştırılması ve bu özelliklere uygun bir yaklaşımın belirlenmesi
de hizmetleri fiyatlandırmadaki önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

10.3. Fiyatlandırma Kararını Faktörler
10.3.1. Kontrol edilebilen faktörler
♦ Maliyetler
♦ Pazarlama ve Fiyatlandırma Hedefleri
- Kar amacı
- Yatırımın geri dönüş amacı
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- Rekabet amacı
- Maliyete dönük fiyatlandırma
- Hayatta kalma
- Pazar payı liderliği
- Ürün kalitesi liderliği
- Satış hacmi
♦ Ürün
- Yenilik
- Farklılık
- Prestij
- Diğer ürünlere bağlılık (diğer mal ve hizmetlere)
- Atmosfer
- Kalite faktörü
- Talebe göre ürettim
♦ İşletmenin kaynakları
♦ Pazarlama karması stratejileri

10.3.2. Kontrol edilemeyen faktörler
♦ Talep
- Hizmetin tüketici için değeri
- İkame olanakları
- Fiyat/kalite etkisi
♦ Pazarın yapısı ve rekabet faktörleri
- Tam rekabet piyasası
- Monopol piyasa
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- Tekelci piyasa
- Oligopol piyasa
♦ İşletmenin pazardaki gelişme aşamaları (hayat seyri)
♦ Çevresel etkenler
♦ Hukuksal ve yasal koşullar

10.4. Hizmetler İçin Fiyatlama Yaklaşımları
- Maliyete Dayalı Fiyatlama
- Talebe Dayalı Fiyatlama
- Rekabete Dayalı Fiyatlama

10.4.1. Maliyete Dayalı Fiyatlama
Fiyat: Direkt maliyetler + Genel üretim giderleri + Kar marjı
♦ Direkt maliyetler: Hizmetle ilgili malzeme ve işçilik giderleri
♦ Genel üretim giderleri, sabit maliyetlerin bir payıdır.
♦ Kar marjı ise tüm maliyetlerin bir oranıdır.
Hizmetlerde zor olan birim maliyetlerin hesaplanmasıdır. Bu nedenle hizmetler ölçülen
çıktı birimiyle değil, girdi birimiyle satılır. (hizmeti sunanın harcadığı saat)

10.4.2. Talebe Dayalı Fiyatlama
Talebe dayalı fiyatlama fiyat farklılaştırması gerektirir. Ancak fiyat farklılaştırmasının
uygulanabilmesi için bazı koşullar gereklidir. Bunlar:
- Pazar bölümlenebilir olmalı ve her bölümün talep yoğunluğu farklı olmalıdır.
- Daha düşük fiyata satın alan bölüm üyelerinin bunları yüksek fiyat ödeyen bölüme
satma olasılığı olmamalıdır.
- Yüksek fiyat uygulanan Pazar bölümünde, rakiplerin daha ucuza satma şansları çok az
olmalıdır.
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- Pazar bölümlendirme ve denetim giderleri, fiyat farklılaştırmadan sağlanacak gelirleri
aşmamalıdır.

Talebe Dayalı Fiyatlamada Fiyat Farklılaştırması Türleri
• Farklı Kullanıcı Grupları Arasında Fiyat Farklılaştırması (Her bölümden maksimum
değer elde edecek fiyat belirleme yöntemi)
• Farklı Tüketim Noktaları Arasında Fiyat Farklılaştırması (Farklı hizmet mekanlarında
farklı fiyat uygulanması)
• Üretim Zamanına göre Fiyat Farklılaştırması

10.4.3. Rekabete Dayalı Fiyatlama
Rakiplerin belirlediği fiyat oranının uygulanması. Bu yöntem iki durumda daha baskın
olarak kullanılır:
- O hizmeti sağlayan tüm işletmelerin verdiği hizmet kuru temizleme hizmetlerinde
olduğu gibi standart ise
- Az sayıda ancak büyük hizmet işletmelerinin yeraldığı oligopol bir pazar yapısı var
ise

10.5. Birden Çok Hizmetin Fiyatlaması: Fiyat Demetleme
İki ya da daha fazla ürün ve/veya hizmeti tek bir paket içinde özel bir fiyatta pazarlama
uygulamasıdır.
Demetleme Türleri
- Karma demetleme: Müşteri hizmeti tek olarak ya da paket olarak satın alabilir.
- Karma lider demetleme: Eğer birinci hizmet tam fiyatında alınmış ise hizmetlerden
birinin fiyatı indirilir
- Karma birleşik demetleme: İki hizmetin bir set olarak tek fiyata sunulması.
- Saf demetleme: Hizmetlerin ancak bir set halinde sunulması, ayrı ayrı satılmaması.
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Uygulamalar
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Bölüm Soruları
1)

Hasıla yönetimi aşağıdakilerden hangisine olanak sağlamaz?

a) Geliri artırabilir
b) Yeni pazar bölümleri açabilir
c) Nakit akışını azaltır
d) Pazar bölümlemenin etkinliğini önemli oranda geliştirebilir

2)
Aşağıdakilerden hangisi mevcut kapasitenin genişletilmesi için yapılanlar
arasında yer almaz?
a) İnsan, tesis ve ekipmanlardan daha uzun süre yararlanılması
b) Personelin daha fazla çalıştırılması
c) Ek ekipmanlar koymak
d) Part time personel kullanmak

3)

Aşağıdakilerden hangisi temel talep yönetimi stratejilerinden biri değildir?

a) İklimdeki mevsimlik değişiklikler
b) Üründe farklılık yapmak
c) Talep yönetiminde iletişimin rolü
d) Rezervasyon sistemleriyle talebi dengelemek

4)
almaz?

Aşağıdakilerden hangisi kapasiteyi sınırlandıran faktörler içerisinde yer

a) Belirlenen ücret
b) Zaman
c) İşgücü
d) Ekipman
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5)
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin bekleme zamanını yönetmek için
yaygın olarak kullandıkları tekniklerden biri değildir?
a) İşletmeler kuyrukta bekleme zamanına ilişkin vaadlerinde dikkatli olmalıdırlar.
b) Müşteriler kuyruğun adil bir biçimde ilerlediğini algılayabilmelidirler.
c) Müşterilerin zihninini kuyruktan uzaklaştırmak için çaba göstermek gerekmektedir.
d) İstihdam programları belirlenmelidir.

6)
Aşağıdakilerden hangisi talepteki dalgalanmalara uyum sağlayabilmek için
yöneticilerin yararlanabilecekleri yaklaşımlar içerisinde yer almaz?
a) Part time personel kullanmak
b) Tam zamanlı personel kullanmak
c) İşgörenleri çapraz eğitmek
d) Ek tesisler ve ekipmanlar kiralamak ya da paylaşmak

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) C
2) D
3) A
4) A
5) D
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6) B
7)
8)
9)
10)
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Giriş
Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri fiyatlandırmak, kendi ürün ya da hizmet
markalarını tercih etmeleri için ikna edici bir fiyat belirlemek ya da işletmenin arzuladığı
davranışları göstermelerini sağlayacak fiyatlandırma araçları kullanırlar. Elbette bunu yaparken
işletme karlılığını arttırmak ve varlığını devam ettirmek önceliklidir.
Talep kapasite yönetimi konusu hizmetlerin kendine has özelliklerinden ötürü üzerinde
önemle durulması gereken konulardan biri olmaktadır. Bunlara ek olarak hâsıla ve kapasite
yönetimi talep yönetiminde üzerinde önemle durulması gereken konulardan biri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Maksimum mevcut
Kapasite (talep>arz)

Talep kapasiteyi
aşmaktadır (İş kaybı)

Optimum
kapasite
Kullanımı (arz
ve talep çok
iyi
dengelenmiş)
(arz=talep)

Talep optimum
kapasiteyi
geçmektedir
(Hizmet
kalitesi düşer)

Talep
Aşırı kapasite
(boşa harcanan kaynaklar)
Atıl kapasite
(Talep <arz)

Döngü 1

Döngü 2

11.1. Neden Talep ve Kapasite Yönetimi
Hizmetlerin stoklanamaması talep ve kapasite yönetimini zorunlu kılar. Yani, hizmet
işletmeleri talebin düşük olduğu bir dönemde ürünlerini stoklayarak talep arttığı zaman
kullanamazlar.
Hizmetlerin stoklanamaması, bir hizmet işletmesinin, yukarıdaki şekil’de görüldüğü
gibi, belirli bir zamanda aşağıdaki durumlardan biriyle karşı karşıya kalması sonucunu doğurur:
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1. Talep>Arz: Aşırı talep vardır. Talep düzeyi mevcut maksimum kapasiteyi geçer ve
sonuçta bazı müşteriler geri çevrilir ve iş kaybedilir.
2. Talep>Arz: Fazla talep vardır. Talep optimum kapasite düzeyini geçer. Hiçbir müşteri
geri çevrilmez, ancak tüm müşteriler kendilerine ulaştırılan hizmetin kalitesinde bir bozulma
algılarlar.
3. Talep=Arz: Talep ve arz optimum kapasite düzeyinde dengelenirler.
4. Talep<Arz: Kapasite fazlası vardır. Talep optimum kapasitenin altındadır ve üretken
kapasiteden eksik yararlanılır.

11.2. Kapasiteyi Sınırlandıran Faktörler
1. Zaman (yaratılamaz)
2. İşgücü (Yeterli personel olmaması)
3. Ekipman (Taşımacılık, Uçak)
4. Tesis

11.3. Talebin Yapısı
Pazarlama yönetimi, talep yönetimi olarak görülmektedir. Bu nedenle hizmet
işletmelerinde talep yönetimi için belirli bir hizmetin belirli bir zaman dilimindeki talebini
etkileyen faktörleri bilmek gerekir.
- Bir işletme çeşitli zaman dilimlerinde talebin düzeyini bir şema haline getirmelidir.
Bunun için; İyi bir müşteri sistemi oluşturulmalıdır.
- Şema haline getirdikten sonra talepte önceden tahmin edilebilir farklılıkların olup
olmadığı bakılır.
Eğer talep önceden tahmin edilebilir bir yapı izliyorsa nedenlerine bakılmalıdır. Bu
nedenler şöyle sıralanabilir:
- İstihdam programları (iş çıkışları, Öğle tatilleri vb.)
- Fatura ve vergi ödeme/vergi iadesi dönemleri
- Maaş ve ücret ödeme tarihleri
- Okul saatleri ve tatiller
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- İklimdeki mevsimlik değişiklikler
- Milli ya da dini bayram tatilleri

11.4. Talep Yönetimi Stratejileri
Talebi yönetmek için
kullanılan yaklaşımlar

Yetersiz kapasite

Yeterli Kapasite*

Aşırı Kapasite

(Aşırı Talep)

(Tatminkar Talep)

(Yetersiz Talep)

Hiçbir önlem almamak

Organize olmayan bir
kuyruk ortaya çıkar.
(Müşterileri rahatsız edip,
gelecekteki taleplerini
olumsuz etkileyebilir)

Kapasiteden tamamıyla
yararlanılmaktadır. (Ancak
bu en karlı iş anlamına
gelmeyebilir)

Kapasite boşa harcanmıştır.
(Tiyatro gibi bir hizmet için
müşteriler hayal kırıklığına
uğrayabilirler)

Talebi azaltmak

Yüksek fiyat belirlemek
karı arttırabilir. Hizmetin
diğer zamanlarda
kullanımını teşvik etmek
için iletişimden
yararlanılabilir (Böyle bir
çaba daha az karlı ve daha
az arzulanan bölümler
üzerinde odaklanmayı
sağlayabilir mi?

Hiçbir önlem almayın (Bir
üste bakınız)

Hiçbir önlem almayın (Bir
üste bakınız)

Talebi arttırmak

Daha karlı Pazar
bölümlerini harekete
geçirmek için (ya da bu
bölümlere öncelik
verebilmek için) fırsatlar
olmadığı müddetçe hiçbir
önlem almayın

Daha karlı Pazar
bölümlerini harekete
geçirmek için (ya da bu
bölümlere öncelik
verebilmek için) fırsatlar
olmadığı müddetçe hiçbir
önlem almayın. Garanti
alınmış ise iletişimden ve
ürün/dağıtım
değişikliklerinden
yararlanın. (ancak eğer var
ise ekstra maliyetlerin
bilincinde olun ve karlılık
ve hizmetin kullanımı
arasında bir denge gözetin)

Fiyatı seçici bir şekilde
düşürün (mecvut işleri
olumsuz etkilemesine izin
vermeden tüm maliyetlerin
karşılandığı şekilde)

Rezervasyon aracılığı ile
talebi stoklamak

En arzulanan Pazar
bölümleri için bir öncelik
sistemi oluşturun. Diğer
müşterileri zirve döneminin
dışına ya da gelecekteki
zirve dönemine kaydırın

En karlı müşteri karmasını
oluşturmayı garantileyin
açıklığa kavuşturun)

Yer olduğunu ve
rezervasyona ihtiyaç
olmadığını söyleyin)

Planlı bir kuyruk
oluşturarak talebi
stoklamak

En çok arzulanan bölümler
için aşırı uğraşın. Bekleyen
müşterilerin rahatını
sağlayın. Bekleme zamanını
doğru olarak tahmin etmeye
çalışın

Darboğaz yaratacak
gecikmeleri önleyin.

---------------------

* Yeterli kapasite duruma bağlı olarak mevcut maksimumn kapasite ya da optimum kapasite anlamına gelebilir.
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Farklı kapasite durumları için alternatif talep yönetimi stratejileri

Temel talep yönetimi stratejileri aşağıdaki gibidir:
- Üründe farklılık yapmak : balık restoranın sabah brunch vermesi vb.
- Hizmetin sunulma yerini ve zamanını değiştirmek : bankaların öğle saatlerinde de
çalışmaya başlaması vb.
- Fiyat farklılıklarıyla talebi etkilemek: otellerde sezon dışında farklı fiyat uygulaması
vb.
- Talep yönetiminde iletişimin rolü
- Rezervasyon sistemleriyle talebi dengelemek
- Kuyruk oluşturma: İşletmelerin bekleme zamanını yönetmek için yaygın olarak
kullandıkları teknikler şunlardır:

• İşletmeler kuyrukta bekleme zamanına ilişkin vaadlerinde dikkatli olmalıdırlar. Eğer
müşterilerde kısa süreli bekleme olacağına ilişkin bir beklenti oluşturulduysa, bu bekleme
süresindeki herhangi bir atış hizmet zayıflığı olarak algılanır. Bu durumun, hizmetin daha
sonraki aşamalarının müşteriler tarafından nasıl algılanacağı üzerinde çok ciddi etkileri olabilir.
• Müşteriler herhangi bir gelişme olduğunu algılar ise, örneğin kuyruğun düzenli bir
biçimde ilerlediğini görürler ise, kuruktaki süre daha hızlı geçmiş görünecektir. Bekleme
zamanı hakkındaki belirsizlik kızgınlığa neden olur ve algılanan zamanı uzatır. Ayreıca
müşteriler kuyruğun adil bir biçimde ilerlediğini algılayabilmelidirler.
• Müşterilerin zihninini kuyruktan uzaklaştırmak için çaba göstermek gerekmektedir.
(Örneğin kurukta televizyonun açık olması vb.)
• Bir gecikmenin süresi belirsiz ise müşterilere düzenli iletişim sağlamak, zamanın daha
hızlı geçmesini sağlar. Bir trenin gecikmesi nedeniyle oluşan zorluk, müşterielere gecikme
nedenini açıklayan uygun bir iletişimle azaltılabilir.
• Bir kuyruk örgütün müşterilerine daha sonra duyabilecekleri diğer hizmetlerini
tanıtabilmesine olanak sağlar. Örneğin bir akşam yemeği için yemeklerini bekleyen müşteriler
aynı zincirdeki otellerin sundukları özel programlar hakkındaki broşürleri okuyacak ilgiye ve
zamana sahip olabilirler.
• Bazen örgüt bir hizmet için kuyrukta bekleyen bir müşterisine daha yüksek değeri olan
başka bir hizmeti satın almaya ikna edebilir. Örneğin ekonomik sınıf uçak bileti almak için
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bekleyen potansiyel bir müşteri, ekonomik sınıfta bir koltuk için bir sonraki sefere beklemek
yerine birinci sınıf bileti almaya ikna edilebilir.

11.5. Kapasite Yönetimi
Bir hizmet işletmesinin arz ve talebi dengeleyebilmesi için izleyebileceği ikinci
yaklaşım ise arzın yönetimi yani kapasitenin talebe uyarlanmasıdır. Bunun için yapılacak
olanlar şunlardır:
- Mevcut kapasitenin genişletilmesi: Bunun için şunlar yapılabilir:
• İnsan, tesis ve ekipmanlardan daha uzun süre yararlanılması
• Geçici bir zaman için hizmet verme sürelerini genişletmek
• Personelin daha fazla çalıştırılması
• Ek ekipmanlar koymak
- Kapasitenin talepteki dalgalarla uyumlaştırılması: Talepteki dalgalanmalara uyum
sağlayabilmek için yöneticilerin yararlanabilecekleri bazı yaklaşımlar aşağıdaki gibidir:
• Part time personel kullanmak
• Ek tesisler ve ekipmanlar kiralamak ya da paylaşmak
• İşgörenleri çapraz eğitmek
• Personeli eğitiminin, bakım tamir işlerinin talebin düşük olduğu dönemlere
kaydırılması

11.6. Hasıla Yönetimi
Kapasitenin karlı bir şekilde yönetilebilmesi için bir yöntem olan hasıla yönetimi son
yıllarda havayolu ve otelcilik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Hasıla yönetimi bir
işletmenin doğru stok birimini, doğru müşteriye doğru zamanda ve doğru fiyatta satmasına
yardımcı olan modeldir. Hasıla yönetimi farklılaşmamış kapasite kapasite birimlerinin karı ya
da geliri maksimize edecek bir şekilde mevcut talebe nasıl paylaştırılabileceği kararına yön
verir. Yani kapasitenin hangi fiyatta, hangi Pazar bölümüne ve ne kadar satılabileceğini
belirler.
Hasıla yönetimi teknikleri aşağıdaki koşullara uygundur:
- Bir işletme göreceli olarak sabit bir kapasiteye sahip ise
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- Talep açıkça tanımlanabilen kısımlara bölünebiliyor ise
- Stokları dayanıksız ise (Stoklanamıyor ise)
- Ürün (hizmet) önceden satılabiliyor ise
- Talep önemli oranda dalgalanıyor ise
- Marjinal satış maliyetleri düşük, ancak kapasiteyi değiştirme maliyetleri yüksek ise
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın amaçlarından biridir?

a) Mevcut müşterileri elde tutmak
b) Ürün özelliklerini belirlemek
c) Tek bir satış üzerinde odaklanmak
d) Kısa dönemli ölçek oluşturmak

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi müşteriler ilişkisi yaşam seyri aşamalarından biri

a) Hizmetten haberi olmama
b) Kullanma süreci
c) Piyasa araştırma süreci
d) Tatmin ya da tatminsizlik

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi işlemsel pazarlamanın özelliklerinden biri

a) Tek bir satış üzerinde odaklanır
b) Kısa dönemli ölçeğe sahiptir
c) Müşteriyle ilişki orta düzeydedir
d) Ürün faydaları üzerinde odaklanır

4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biri

a) Uzun dönemli ölçeğe sahiptir
b) Kalite herkesin işidir
c) Müşteriye adanmışlık yüksektir
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d) Kalite öncelikli olarak üretimin işidir

5)

Aşağıdakilerden hangisi işlemsel pazarlama kavramının tanımıdır?

a) Bir işletmenin bireysel müşterilerini adlarıyla belirlemektir.
b) Mevcut müşterileri elde tutmaktan çok, yeni müşteri elde etmeyi amaçlayan
pazarlama türüdür.
c) İşletme ve müşteriler arasında birçok işlemi kapsayacak bir ilişki yaratmaktır.
d) Mevcut müşterileri elde tutmaktır.

6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) A
2) C
3) D
4) D
5) B
6)
7)
8)
9)
10)
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12. İLİŞKİSEL PAZARLAMA
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12.2.
12.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri fiyatlandırmak, kendi ürün ya da hizmet
markalarını tercih etmeleri için ikna edici bir fiyat belirlemek ya da işletmenin arzuladığı
davranışları göstermelerini sağlayacak fiyatlandırma araçları kullanırlar. Elbette bunu yaparken
işletme karlılığını arttırmak ve varlığını devam ettirmek önceliklidir.
Fiyatlandırma, pazarlama faaliyetleri içinde işletmenin mevcut ya da muhtemel
müşterileriyle satış yapabilme işlevini yüklenmiş olan temel pazarlama karması unsurlarından
biridir. Elbette diğer pazarlama karması unsurlarının da satış yapma etkisi bulunmaktadır.
Ancak sadece fiyatlandırma karmasının tek görevi bu olmaktadır. Hizmetlerin kendilerine özgü
yapıları fiyatlandırma karar ve stratejilerini fiziksel boyutu olan ürünlerin fiyatlandırılmasından
farklılaştırmaktadır.
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Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri fiyatlandırmak, kendi ürün ya da hizmet
markalarını tercih etmeleri için ikna edici bir fiyat belirlemek ya da işletmenin arzuladığı
davranışları göstermelerini sağlayacak fiyatlandırma araçları kullanırlar. Elbette bunu yaparken
işletme karlılığını arttırmak ve varlığını devam ettirmek önceliklidir.
Fiyatlandırma, pazarlama faaliyetleri içinde işletmenin mevcut ya da muhtemel
müşterileriyle satış yapabilme işlevini yüklenmiş olan temel pazarlama karması unsurlarından
biridir. Elbette diğer pazarlama karması unsurlarının da satış yapma etkisi bulunmaktadır.
Ancak sadece fiyatlandırma karmasının tek görevi bu olmaktadır. Hizmetlerin kendilerine özgü
yapıları fiyatlandırma karar ve stratejilerini fiziksel boyutu olan ürünlerin fiyatlandırılmasından
farklılaştırmaktadır.

12.1. İlişkisel Pazarlama Nedir:
- Bir işletmenin bireysel müşterilerini adlarıyla belirlemek
- İşletme ve müşteriler arasında birçok işlemi kapsayacak bir ilişki yaratmak
- Bu ilişkiyi müşterilerin ve işletmenin yararına yönetmek için geniş bir yelpazedeki
pazarlama, satış, iletişim, hizmet ve müşteri yaklaşımını kullanmaktır

12.2. İlişkisel Pazarlamada amaç:
- Yeni müşterileri elde etmek
- Mevcut müşterileri elde tutmaktır

12.3. İşlemsel Pazarlama
Mevcut müşterileri elde tutmaktan çok, yeni müşteri elde etmeyi amaçlayan pazarlama
türüdür.
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12.4. İlişkisel Pazarlamanın Faydaları
• Pazarlamada kova teorisi: Kovanın dolu olmasına pazarlama karması unsurları neden
olmaktadır. Ancak kovada delik vardır. Bu deliği ya da delikleri kapatan ilişkisel pazarlamadır.
İlişkisel Pazarlamanın Sağlayacağı Faydalar:
- Müşteriyi elde tutma oranında ve müşteri sadakatinde artış (Müşteriler daha uzun süre
işletmeyle iş yaparlar, daha fazla ve sık satın alırlar)
- Müşteri karlılığındaki artış (Müşterinin işletmeye sağladığı karlılık artar. Bunun
nedeni sadece müşterilerin daha fazla satın alması değildir. Ayrıca;
♦ Müşteri elde etmenin daha düşük maliyetli olması ve dengeli bir iş
hacmi oluşturmak için çok fazla müşteri elde etmenin gerekli olmaması,
♦ Mevcut müşteriler daha fazla tepki verici olduklarından satışların
maliyetlerinin azalması söz konusudur.
Not: Yeni bir müşteri elde etmek, mevcut müşteriyi elde tutmaktan 6 kat daha
maliyetlidir. İşletmenin tatmin olmamış eski bir müşterisini kazanması ise 2 kat daha
maliyetlidir ve müşteri sadakatindeki %5’lik bir artış, işletme karlılığında %25-80 arasında bir
karlılık artışı olur.
Xerox (1 (en düşük tatmin) -5 (en yüksek tatmin) arası skala: 5 verenler 4 verenlere
göre 6 kat daha fazla almakta.

244

Sadakat

Havari

Etkileme sınırı

Kayıtsızlık sınırı

Hata sınırı

Terörist

Düşük

Kararsız

Tatmin

Yüksek Tatmin

Tatmin

12.5. Müşteriler Açısından İlişkisel Pazarlamanın Faydaları
- Müşterinin kendini iyi hissetmesini sağlar ve yaşam kalitesini arttırır.
- Müşteri, güven oluşturmuş ve tutarlı bir hizmet kalitesi sunan hizmet ilişkisinden
rahatlık hissedecektir.
Not: İlişkisel pazarlama müşteri ile ilişkiyi kesmeye engel değil.
80:20 kuralı. Müşterilerin %20’si karın %80’ini oluşturur. Maliyetleri yayma nedeniyle
karlı olmayan müşterilerle ilişkilere devam edilir.

12.6. Müşteriler İlişkisi Yaşam Seyri
• 1. Aşama: Hizmetten haberi olmama, (İlgi yaratmak)

245

• 2. Aşama: Eğer müşteri işletmenin tatmin edebileceği bir ihtiyaca sahipse haberdar
olur, (İlgiyi satışa döndürmek)
► Satın alma süreci
► Değerleme
► Satın alma
• 3. Aşama: Kullanma süreci, (tekrarlanan satışlar: M.İ. Güçlendirmek, Vaadler
tutulmuş olmalı)
• 4. Aşama: Tatmin ya da tatminsizlik

Not: Müşteri bu süreci herhangi bir aşamada terk edebilir ya da bu döngü içinde
kalarak, izleyen aşamaya devam eder. Tüketim sürecinden sonra müşteri, işletmeyi terk
edebilir ya da gelecekte benzer bir hizmete aynı ihtiyacı duyduğunda aynı işletmeden
tedarik etmeye karar verebilir. İşletmenin pazarlama çabaları, müşterinin kararını
etkileyecektir.

• İşletme şu iki konuda bilgi sahibi olmalıdır;
► İşletmenin çeşitli hedef müşteri grupları müşteri ilişkisi yaşam seyrinin neresinde yer
almaktadır?
► Yaşam seyrinin çeşitli aşamalarında hangi pazarlama kaynakları ve faaliyetleri etkili
olacaktır?
Not: İnteraktif pazarlama çok önemli ancak bunu bilmeyen hizmet personeli tarafından
gerçekleştirilebilir.

12.7. İlişkisel Pazarlamada Müşteriyi Elde Tutma
Etkin bir M.İ. Stratejisi oluşturmanın temelinde Pazar bölümleme yani işletmenin
ilişkiyi kurmayı istediği kişi ve kurumları tanımlama yatmaktadır. Pazar bölümleme yaygın
olarak kullanılır. İlişkisel pazarlama da zaten Pazar bölümleme ile başlar. Daha sonra bu Pazar
işletmeye çekilip, müşteri elde tutulmaya çalışılır.
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Müşteriyi Elde Tutmak İçin İzlenecek Adımlar
-

İlişkilerin izlenmesi,
* Yıllık M.İ araştırması
* İyi bir müşteri veri tabanı

-

Müşteriyi elde tutma stratejilerinin 3 aşaması,
* Aşama 1: Parasal bağ (Fazla alımlarda indirim, uzun süreli müşterilere indirim

vb.)
* Aşama 2: Parasal ve Sosyal bağ (Müşteriler bu aşamada isimsiz birer yüz
değildir)
* Aşama 3: Parasal, Sosyal ve Yapısal bağ (Müşteriye teknolojiye dayalı
kişiselleştirilmiş hizmet sunularak yaratılır)
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesini geliştirmek için gerekli 10 ders
içerisinde yer almaz?
a) Temel hizmet
b) Geçerlilik
c) Telafi etmek
d) Adil davranmak

2)

Müşteri fokus grup görüşmeleri ne kadar sıklıkta yapılır?

a) Aylık
b) Sürekli
c) 3 ayda bir
d) Yılda 3 kere

3)
Bir işletmede hatalar yaygın ve müşterinin şikayet etme davranışı sınırlı ise
işletmeler aşağıdaki yollardan hangisini deneyemez?
a) Hızlı ve bireysel tepki vermek
b) Şikayet etmeyi teşvik etmek
c) Planlı ve ortak bir karar vermek
d) Problem çözüm sistemi geliştirmek

4)

Aşağıdakilerden hangisi garanti çeşitleri içerisinde yer almaz?

a) Özel bir sonuca ilişkin garanti
b) Gizli garanti
c) Koşulsuz garanti
d) Koşullu garanti
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5)
Aşağıdakilerden
faydalardan biri değildir?

hangisi

koşulsuz garantinin

müşterilere sağladığı

a) Müşteriler daha fazla değer elde ettiklerini düşünürler
b) Müşteriler işletmeyi daha güvenilir olarak algılarlar
c) Müşteriler işletmenin güvenliğiyle ilgili şüpheye düşebilirler
d) İyi bir garanti, ağızdan ağıza olumsuz reklamı önler

6)
Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesi bilgi sisteminin oluşturulması
içerisinde yer alan araştırma çeşitleri içerisinde değildir?
a) Alışveriş öncesi araştırmalar
b) Müşteri şikayeti araştırması
c) İş gören araştırmaları
d) Tüm pazarı kapsayan araştırmalar

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) B
2) A
3) C
4) D
5) C
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6) A
7)
8)
9)
10)
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Giriş
Ekonomik bir faaliyet alanı olarak hizmetler ve hizmet sektörü günümüzde dünyadaki
hemen hemen bütün gelişmiş ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun temel
nedeni, hizmet sektörünün hem ülkelerdeki refah ve gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olması,
hem de gelişen teknolojiye paralel olarak tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki artış ve
farklılaşmanın daha değişik hizmet türlerinin ortaya çıkmasına yol açmasıdır.
Hizmet ekonomisinin birçok ülkede bugün ulaştığı boyuta karşın, ekonomi alanında
yapılan akademik çalışmalar ve araştırmalar bu faaliyetleri göz ardı etmişlerdir. Bu nedenle
hizmetlerin iyi tanınması ve özelliklerinin bilinmesi, bu alanda çalışmayı düşünenlere önemli
ölçüde avantaj sağlayacaktır.
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Hizmet Kalitesini Geliştirmek İçin Gerekli 10 Ders
1. Dinlemek
2. Güvenilirlik
3. Temel hizmet
4. Hizmet tasarımı
5. Telafi etmek
6. Müşterilere sürpriz yapmak
7. Adil davranmak
8. Ekip çalışması
9. İşgören araştırması
10. Hizmetkar liderlik

Kaynak: Leonard L. Berry, A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml. "Improving Service
Quality in America Lessons Learned", Academy of Management Executive, Vol.8, No.2,
(1994), s. 42.
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13.1. Dinlemek
Kalite müşteri tarafından tanımlanır. Bu nedenle, kalite programlarının hemen hemen
hepsi müşteri yönlü, pazara yönelik vb. kavramlarla ifade edilir. Müşterileri tatmin etmek başarı
için gereklidir, dolayısıyla etkin bir işletme müşterilerini dinlemeli ve onlara etkinlikle hizmet
vermelidir.
Ancak bir çok kalite programının gerçekte ne yaptığına yakından bakıldığında,
müşterilere beklenenden daha az ilgi gösterildiği görülecektir.
Yapılacak olan:
- Müşteri araştırmaları
- Müşteri olmayanların araştırılması

Hizmet Kalitesi Bilgi Sisteminin Oluşturulması
Araştırmanın Çeşidi

Sıklık

Amaçlar

Müşteri şikayeti araştırması

Sürekli

Tatmin olmayan müşterileri
belirleyerek telafi etmeye
çalışmak

Alışveriş sonrası araştırmalar Sürekli

Hizmet deneyimi henüz yeni
iken müşteriden geri dönüş
sağlamak, eğer olumsuz
düşünceler varsa hızla önlem
almak

Müşteri
fokus
görüşmeleri

Müşterilerin
hizmeti
iyileştirmek için önerilerde
bulunabileceği bir forum
oluşturmak, hizmete ilişkin
konularda hızlı ve informal
müşteri geri bildirimi elde
etmek

grup Aylık

Müşteri
gibi
davranan 3 ayda bir
gözlemciler
aracılığıyla
araştırmak

Personelin hizmeti sunarken
davranışlarını ölçmek ve bu
bilgiyi personele yardım,
eğitim,performans
değerlemesi ve ödüllendirme
amacıyla
kullanmak;
müşteriye verilen yüzyüze
hizmetin güçlü ve zayıf
yönlerini belirlemek
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İşgören araştırmaları

Tüm
pazarı
araştırmalar

3 ayda bir

kapsayan Yılda 3 kere

İçsel
hizmet
kalitesini
ölçmek, daha iyi bir hizmete
ulaşmak
için
işgören
tarafından algılanan engelleri
belirlemek
işgörenin
moralini ve tutumlarını
ölçmek
İşletmenin
hizmet
performasını rakiplere göre
değerlemek,
hizmeti
iyileştirmedeki öncelikleri
belirlemek ve hizmetteki
gelişmeyi zamana göre
izlemek

13.2. Güvenilirlik
Hizmet kalitesi boyutları içinde güvenilirlik, yapılan araştırmalarda sürekli olarak
algılanan hizmet kalitesinin en önemli belirleyicisi olarak, bulunmuştur. Güvenilirlik vaad
edilen hizmeti zamanında ve doğru olarak yapabilmeyi ifade eder. Güvenilirlik işletmenin
hizmetin ulaştırılmasında, müşteri sorunlarının çözümünde ve fiyatta vaatlerini yerine
getirmesidir. Bir hizmet işletmesi güvenilir olmadıkça diğer faaliyetlerin pek bir önemi kalmaz.
Güvenilirlik:
- Hizmetin ulaştırılmasında
- Müşteri sorunlarının çözümünde
- Fiyatta vaat edilenin yerine getirilmesidir
Bir işletme hizmetin sunumunda sık sık hata yaparsa, vaatlerini tutmaz ise müşteriler
işletmeye karşı güvenlerini kaybederler. Personelin dostça tavırları ya da hatalar için özür
dileme güvenilir olmayan bir hizmetin yerine geçemez. Birçok müşteri işletmenin bir hata
karşısında özür dilemesini takdir etse de bu özür yaşanan olumsuz hizmet deneyiminin anısını
her zaman silemez.
Güvenilirlik boyutunu netleştirmek için çeşitli hizmet sektörlerinden şu örnekler
verilebilir:
• Araba tamiri:
hazırlanmıştır.

Problem ilk defada çözülmüş ve araba söz verildiği zamanda

• Havayolları: Uçaklar programda belirtilen zamanda belirtilen yerlere inmiş ve
kalkmıştır.
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• Sağlık hizmetleri: Randevular sırasıyla alınmıştır, teşhisler doğrudur.
• Mimari: Projeler önceden belirtilen zamanda ve bütçede sunulmuştur.
• Bilgi işleme: İstenildiği zaman gerekli bilgiler sağlanmıştır.

13.3.Temel Hizmet
Hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik üçüncü öneri "temel hizmet" üzerinde
odaklanmaktadır. Araştırmacılara göre müşteriler hizmet işletmesinden mantık dışı beklentiler
içinde değildirler, boş vaatler değil, temel şeyler beklerler. Örneğin, otel müşterileri temiz ve
güvenli bir odada kalmayı, kendilerine bir konuk gibi davranılmasını ya da verilen sözlerin
tutulmasını (odanın söylenen zamanda hazır olması gibi) isterler. Bir otomobil bakım-onarım
işletmesinde müşteriler otomobillerinin doğru tamir edilmesini, kendilerine gerekli
açıklamaların yapılmasını ya da saygılı olunmasını beklerler. Müşterilerin açıkladıkları tüm bu
istekler doğal ve temel hizmete yönelik beklentilerdir. Bu nedenle işletme müşteri için önemli
olan temel hizmet özelliklerini belirlemeli ve bu temeller üzerinde yoğunlaşmalıdır.
- Müşteriler boş vaadler değil, temel şeyler bekler (Southwest havayolları).

13.4. Hizmet Tasarımı
Müşterilerin beklediği temel hizmetin güvenle ulaştırılması, bir hizmet sistemindeki
çeşitli unsurların beraberce nasıl işlediğine bağlıdır. Bu unsurlar hizmet zincirinde belirli
hizmetleri yerine getiren insanları, insanların performanslarını destekleyen ekipmanları ve
hizmetin yerine getirildiği fiziksel ortamı kapsar. Genellikle yetersiz hizmet kalitesi için
hizmeti ulaştıran insanlar suçlanır ancak gerçek suçlu çoğu zaman hizmet sisteminin
tasarımının zayıf olmasıdır. Genellikle hizmet sistemi tasarımındaki hatalar ayrıntılarla ilgilidir.
Örneğin, mağazalardaki giyinme kabinlerinde en az iki askı gerekmesine rağmen bir askı
bulunması, bilgisayardan çıkan faturaların müşteriler tarafından anlaşılmasının imkansız
olması, gişe yetkilisinin önündeki bilgisayarın kapasitesinin yetersiz olması gibi. Yemek
mönüsü ağırlıklı olarak pizzadan oluşan bir İtalyan restoranında pizza fırınının aynı anda sadece
iki pizza pişirecek büyüklükte olması ve geciken siparişler nedeniyle müşterilerin garsonları
suçlaması da hizmet tasarımının eksikliğinin yaratabileceği sorunlar konusunda gerçek bir
örnektir.
Mağazalarda: Kabin örneği:
- Hizmeti iyileştirmenin bir yolu hizmet projesi hazırlamaktır. Hizmet projesi, hizmeti
oluşturan tüm unsurları bütünsel bir bakış açısıyla görebilmeye olanak sağlayan grafiksel bir
yaklaşımdır. İki sınırı vardır. Görülebilirlik sınırı ve görülemezlik sınırı.
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13.5. Telafi Etme
En mükemmel hizmeti sunma iddiasında olan işletmeler bile hata yapabilirler. Bir uçak
yolculuğu esnasında bavullarınız karışabilir, bir turda vaat edilen 4 yıldızlı bir otel yerine 3
yıldızlı bir otelde kalabilirsiniz. Dolayısıyla hatalar her hizmetin önemli bir kısmıdır ve bazen
bu hatalar hizmet işletmesinin denetimi dışında da meydana gelebilir.
Birçok hizmet örgütü hizmeti sürekli iyileştirme üzerinde odaklaşmıştır. Ancak en güçlü
hizmet kalitesi programına ya da müşteri-yönlü kültüre sahip olan işletmeler bile hizmetin
ulaştırılması esnasındaki hataları tamamıyla ortadan kaldıramaz. Maalesef bazen tek bir
olumsuz hizmet karşılaşması bile olağan üstü bir hizmete zarar verebilir.
Müşterilerin hizmet kalitesinden memnun olmayıp alternatif hizmet işletmeleri
aramasına yol açabilir. Dolayısıyla hatalarını düzeltmek ve müşteri şikayetlerini ele almak
konusunda hazırlıklı olan hizmet örgütleri hatalarını etkin bir şekilde telafi ederek rakiplerden
başarıyla farklılaşabilir.
Müşteri hizmete ilişkin bir problem yaşadığında 3 olasılı sözkonusudur:
♦ Müşteri işletmeyi şikayet edebilir ve işletmenin verdiği tepkiden memnun olabilir
♦ Şikayet edip, verilen tepkiden memnun olmayabilir
♦ İşletmeye şikayet etmez ve memnuniyetsizliği devam eder

Bir işletmede hatalar yaygın ve müşterinin şikayet etme davranışı sınırlı ise işletmeler
aşağıdaki yolları deneyebilir:

- Şikayet etmeyi teşvik etmek
- Hızlı ve bireysel tepki vermek
- Problem çözüm sistemi geliştirmek
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisinde firma her ürün için aynı markayı kullanır?

a) Lisanslı markalar
b) Aile markaları
c) Hat markaları
d) Saldırıcı markalar

2)

Marka kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Marka yaratılır
b) Kişiliği vardır
c) Soyuttur, duygusal bileşenleri vardır
d) Somuttur, fiziksel bileşenleri vardır

3)

Aşağıdakilerden hangisi markanın işlevleri içerisinde yer almaz?

a) İşletmeler arasındaki rekabeti azaltılır
b) Ürün için kaynak gösterir
c) Ürünü diğerlerinden ayırır
d) Kalite unsuru olarak kullanılır

4)

Ürün kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Fabrikada üretilir
b) Zaman içinde değiştirilebilir veya geliştirilebilir
c) Beynin sağ tarafına hitap eder
d) Beynin sol tarafına hitap eder
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5)
Aşağıdakilerden hangisi sahip olunan her ürün için farklı bir marka
kullanılmasıdır?
a) Bireysel markalar
b) Hat markaları
c) Hizmet markası
d) Jenerik markalar

6)
Aşağıdakilerden hangisi marka değerini oluşturan dört temel bileşenden
biri değildir?
a) Marka farkındalığı
b) Marka sadakati
c) Alışkanlık
d) Algılanan kalite

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) B
2) D
3) A
4) C
5) A
6) C
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7)
8)
9)
10)
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Giriş
Ekonomik bir faaliyet alanı olarak hizmetler ve hizmet sektörü günümüzde dünyadaki
hemen hemen bütün gelişmiş ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun temel
nedeni, hizmet sektörünün hem ülkelerdeki refah ve gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olması,
hem de gelişen teknolojiye paralel olarak tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki artış ve
farklılaşmanın daha değişik hizmet türlerinin ortaya çıkmasına yol açmasıdır.
Hizmet ekonomisinin birçok ülkede bugün ulaştığı boyuta karşın, ekonomi alanında
yapılan akademik çalışmalar ve araştırmalar bu faaliyetleri göz ardı etmişlerdir. Bu nedenle
hizmetlerin iyi tanınması ve özelliklerinin bilinmesi, bu alanda çalışmayı düşünenlere önemli
ölçüde avantaj sağlayacaktır.
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Hizmet Kalitesini Geliştirmek İçin Gerekli 10 Ders
1. Dinlemek
2. Güvenilirlik
3. Temel hizmet
4. Hizmet tasarımı
5. Telafi etmek
6. Müşterilere sürpriz yapmak
7. Adil davranmak
8. Ekip çalışması
9. İşgören araştırması
10. Hizmetkar liderlik

Kaynak: Leonard L. Berry, A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml. "Improving Service
Quality in America Lessons Learned", Academy of Management Executive, Vol.8, No.2,
(1994), s. 42.
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14.1. Müşterileri Şaşırtmak
Berry, Parasuraman ve Zeithaml'in hizmet kalitesini geliştirmek isteyen işletmelere
önerilerindenbiri müşteri şaşırtmaktır. Şaşırtmak kavramıyla, müşteri beklentilerinin üzerine
çıkarak sunulan hizmeti müşteri açısından beklenmedik bir sürpriz haline getirilmesi ifade
edilmektedir. Alışılmadık kibarlık, nezaket, anlayış, beceriklilik ve adanmışlık müşteri için bir
sürprizdir.
Bir hizmetin güvenilirlik boyutunda mükemmel olması hizmet işletmesinin rekabet
edebilmesine olanak sağlar. İlave olarak süreç boyutunda da mükemmel olması ise işletmeye
mükemmel hizmet kalitesi itibarı kazandırır. Dolayısıyla ancak hizmetin sunum süreci
mükemmel ise hizmet kalitesi itibar kazanır.

14.2. Dürüstlük
Müşteriler hizmet işletmesinin kendilerine adil, dürüst bir şekilde davranmasını
beklerler ve böyle olmadığını algıladıklarında ise işletmeye karşı kuşkulu ve gücenmiş
yaklaşırlar. Müşteriler, hizmet işletmelerinin sözlerini tutmalarını, dürüst bir iletişim
kurmalarını, rahat tesisler sunmalarını, hızlı hizmet sağlamalarını ve kendilerine bireysel ilgi
ve alaka göstermelerini beklerler. Dürüstlük hizmetin ayrı bir boyutu değildir, ancak müşteri
beklentilerinin özünü oluşturur.
Hizmetler soyut olduğu için dürüstlük çok daha önemli bir unsur haline gelir. “Bu
tahlillere gerçekten gerek var mıydı?” “Arabam için bu kadar tamir gerekli miydi?” Bir hizmet
işletmesi dürüst olduğuna inandırmak için iki yola başvurur. Bunlar:
- Açık iletişim
- Garanti sunmak
Garanti, “Hizmetin müşterisinin hizmetten ne bekleyebileceğinin (Vaad) ve bu
beklentiyi karşılayamadığı takdirde işletmenin ne yapacağını açıklayan bir cümledir”. 3 çeşit
garanti bulunmaktadır. Bunlar:
- Gizli garanti
- Özel bir sonuca ilişkin garanti
- Koşulsuz garanti
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Gizli Garanti
“Yazılı olmayan, sözlü olarak açıklanmamış ancak bir işletme ve müşterileri arasında
ortak bir anlam kazanmış garantilerdir.” Örneğin yükümlülüğü olmadığı halde ürünü
değiştirmek ya da parasını iade etmek vb.Bu tür bir garanti, yazılı ya da sözlü olarak
açıklanamamış olduğu için kısa sürede işletmeyi rakiplerinden farklılaştıran bir itibar sağlamaz.

Özel Bir Sonuca İlişkin Garanti
Bu garantide garantinin kapsamı koşulsuz bir garantiye göre daha dardır ve iyi
tanımlanmıştır. Hizmet sürecinin her yönünü kapsayan koşulsuz garantiden farklı olarak
hizmetin bazı özel adımlarına ya da sonuçlarına uygulanır.Örneğin pizza siparişi 20 dk. içinde
gelmediğinde bir dahaki siparişten ücret alınmaması vb.Bu tür bir garanti, koşulsuz bir garanti
yerine özel bir sonucu garantilediğinden işletme bu amaca kendini daha güçlü bir şekilde adar.
Olumsuz yönü ise koşulsuz garantiye göre daha zayıf kalmasıdır.

Koşulsuz Garanti
Koşulsuz garanti üç garanti türü arasında en güçlü olandır. Koşulsuz garanti tamamen
müşteri tatmini ve en azından paranın geri ödenmesini, problemin maliyetsiz çözümlenmesini
vaad eder. Daha ayrıntılı olarak koşulsuz garanti müşterilere şu faydaları sağlar:
- Müşteriler daha fazla değer elde ettiklerini düşünürler
- Müşteriler işletmeyi daha güvenilir olarak algılarlar
- Garanti, müşterilerin rakip işletmeler arasındaki seçim kararına yardımcı olur, garanti
işletmeye farklılaştırıcı bir üstünlük sağlar
- Garanti müşterinin satın almaya karşı direnicinin kırılmasını sağlar
- Garanti müşteri sadakatini güçlendirir, satışları arttırır ve Pazar payı oluşturur
- İyi bir garanti, ağızdan ağıza olumsuz reklamı önler
- Garanti, markanın tanınmasına ve farklılaşmasına yol açar ve dolayısıyla daha yüksek
fiyatlar belirlenmesini kolaylaştırır.

Not: Ancak koşulsuz garanti müşteride bazen kuşku da yaratabilir. Örneğin müşteriler,
işletmenin niçin böyle bir garantiye ihtiyaç duyduğunu merak edebilirler. (Tupperware)
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14.3. Ekip Çalışması
Berry ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmalar, hizmet performansındaki aksaklıklar ile
ekip çalışmasının olmaması arasında yüksek bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bir hizmet
işletmesinde hizmet verilecek çok sayıda müşterinin olması personelin işini hem fiziksel hem
de zihinsel olarak yorucu hale getirmektedir. Örneğin, müşteriyle dolu bir banka şubesi, tüm
koltukları dolu bir uçak yolculuğu düşünülünce hizmet işinin sunanlar açısından ne kadar stresli
ve talepkar bir iş olduğu netleşecektir.
Oysa ekip çalışması önemlidir ve her şey tek kişiye bırakılmamalıdır. Ekip çalışmasını
güçlendirmek için işletmeler:
- Farklı işletme fonksiyonları sık sık toplanmalı,
- Fonksiyonlar, birimler ve insanlar arasında iletişim sağlanmalı,
- Ortak performans amaçları geliştirilmeli,
- Performanslar ölçülmeli ve başarılı performanslar ödüllendirilmeli,
- Çalışanlara çapraz eğitim verilmeli

Not: Ekip çalışması için en uygun örgüt yapısı fonsiyonel örgüt yapısıdır.

14.4. Personel Araştırması
Hizmetin kalitesinin iyileştirilmesini sağlamada personel araştırmaları üç nedenle
müşteri araştırmaları kadar önemlidir: Birincisi, personelin kendisi içsel hizmetin müşterisidir
ve dolayısıyla içsel hizmetin kalitesini belirleyebilecek tek kişi de odur. İçsel hizmet kalitesi
dışsal hizmet kalitesini etkilediği için içsel hizmet kalitesini Değerlemek gereklidir.İkincisi;
personel, örgütlerde hizmet kalitesini azaltan konular hakkında görüş belirtebilir. Personel,
örgütün hizmet ulaştırma sistemini gün ve gün tecrübe eder. Onlar müşterinin gördüğünden
fazlasını ve farklı bir açıdan görürler. Bu nedenle personel araştırması hizmet problemlerinin
niçin ortaya çıktığını ve bu problemleri çözmek için neler yapılabileceğini bulmaya yardım
eder.
Üçüncüsü ise, personel araştırması bir erken uyarı sistemi görevi görür. Personelin
hizmet ulaştırma sistemine yoğun bir biçimde maruz kalması nedeniyle sistemin çöküşüne
yönelik sinyalleri müşterilerden önce görürler.
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14.5. Hizmetkâr Liderlik
Bir hizmet işletmesinin mükemmel bir hizmet ulaştırması, özel bir liderlik biçimi
gerektirir ki bu tarz liderlik hizmetkâr liderlik olarak adlandırılır. Hizmetkâr lider hizmet
verenlere hizmet eder, onlara ilham verir ve amaçlarına ulaşmalarını sağlar. Bu tarz liderler
temel olarak insanların başarma kapasitelerine inanırlar.

14.6. Hizmet Karşılaşmaları Ve Gerçek Anlar
Birçok hizmetin müşteri açısından olumlu ya da olumsuz bir deneyim olması, hizmetten
elde edilen çıktıdan çok, müşterinin hizmetin üretimi ve tüketimi sürecinde yaşadıklarından
önemli oranda etkilenir.
Sözgelişi bir restoranda çok lezzetli bir yemek yiyebilirsiniz ancak garson siparişinizi
alırken size öyle davranmıştır ki, lezzetin hiç de önemli olmadığını düşünebilirsiniz. İlk kez
uçağa binecek bir yolcu olarak havaalanında stres içinde dolanırken yolcu kabul (check-in)
bankosunun önüne geldiğinizde görevlinin hoşgörüsüz tutumu stresinizi daha da artırabilir.

14.7. Müşteri ve Hizmet İşletmesinin Etkileşim Biçimleri
Müşteri açısından bakıldığında, müşteri ve hizmet örgütü arasındaki etkileşim iki temel
faktöre bağlı olarak biçimlenir. Bunlar:
1. Hizmet karşılaşmasının önemi, hizmetin müşterinin kendisine mi yoksa müşterinin
sahip olduğu mallara mı yönelik olduğuna göre değişir.
2. Hizmet karşılaşmasının yapısı hizmet sunumunun içinde dokunulabilir (somut)
unsurların ne ölçüde bulunduğuna göre değişir.
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Şekilde görüldüğü gibi, bu iki boyuta göre hizmet karşılaşmalarını dört kategoride ele
alabiliriz. Hizmet karşılaşmalarının en önemlileri müşterinin doğrudan hizmetin alıcısı olduğu
ve hizmet sunumunun ileri derecede soyut olduğu durumlardır. Bunlar yüksek ilişkili
karşılaşmalardır. Sağlık hizmetleri bu karşılaşmaya Örnek gösterilebilir.İkinci kategoride
(şekilde sol altta) yer alan hizmetler özellikle insanların zihinlerine yöneliktir. Burada da
müşteri hizmetin doğrudan alıcısıdır, ancak hizmet örgütü tarafından sunulan faydayı elde
etmek amacıyla fiziksel olarak hizmet sunulan yerde bulunması gerekmemektedir. Sözgelişi,
bir televizyon kanalının izleyicileri televizyon şirketinin personeli ile karşılaşmak durumunda
değildir.
Hizmet karşılaşmalarının üçüncü kategorisi şekilde sağ üst tarafta görülmektedir.
Burada hizmetler kişilere değil kişilerin mallarına yöneliktir. Müşterinin rolü hizmet sürecini
başlatmak(örneğin arabayı tamir için servise getirmek) ve sonucunu almak biçimine
indirgenebilir. Arabanın nasıl bir süreçte tamir edildiği sonuç tatminkar olduğu müddetçe
önemli değildir. Ancak, hizmetin Öncesinin ve sonrasının nasıl gerçekleştiği çok
önemlidir.Hizmet karşılaşmalarının son kategorisi(sağ alt bölüm)müşterilerin soyut varlıklarına
yöneltilen hizmetlerdir. Bu tür hizmetler için üretim sürecinde fiziksel kanıtlar çok azdır.
Hizmetin üretim sürecinde müşteri fiziksel olarak bulunmak zorunda değildir. Fon yöneticileri
bu konuda örnek gösterilebilir. Hizmet karşılaşması müşteri için çok önem taşımaz ve hizmet
müşteriyle fiziksel olarak karşılaşmaksızın herhangi bir uzaklıkta gerçekleşebilir. Müşteriler
verilen hizmeti hizmet karşılaşmasının niteliğinden çok elde edilen sonuçlara göre
değerlendirirler (örneğin finansal portföyün performansına göre).
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Bölüm Soruları
1)
almaz?

Aşağıdakilerden hangisi sadakat programlarının amaçları içerisinde yer

a) Müşteri tabanını korumak
b) Yeni bir marka girişini etkisizleştirmek
c) Hedef kitlenin belirtilmesi
d) Müşterileri çapraz ürün alımına ikna etmek

2)
Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili kavramlardan
biri değildir?
a) Müşteri bütçesi
b) Veri Tabanlı Pazarlama
c) Müşteri Sadakati
d) Müşteri Yaşam Boyu Değeri

3)

Aşağıdakilerden hangisi birincil kriterler içerisinde yer almaz?

a) Gelir grubu
b) Cinsiyet ve yaş grupları
c) Ailenin büyüklüğü
d) Tutum ve davranışlar

4)
Aşağıdakilerden hangisi yeni ürün lansmanlarında dikkat etmemiz
gerekenler içerisinde yer almaz?
a) Rakipleri ve boş pazarları belirlemek
b) İhtiyaç analizleri
c) Kullanıcının neye ihtiyacı olduğunu bilmek
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d) Basına hatırlatma yapmak

5)

Aşağıdakilerden hangisi CRM sisteminin amaçları içerisinde yer almaz?

a) Basına hatırlatma yapmak
b) İşletmenin toplam verimini arttırmak
c) Maliyetleri minimize etmek
d) Müşteri taleplerini doğru karşılamak

6)
Aşağıdakilerden hangisi farklılık analizinde ele almamız gereken
aşamalardan biri değildir?
a) Süreçler
b) Bilgi Stratejisi
c) Müşteri İlişkileri
d) Çapraz sayış kampanyaları

7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1) C
2) A
3) D
4) B
5) A
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6) D
7)
8)
9)
10)
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