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Ayhan ÜLKER 

 

 

Bu çalışmada, hizmet kalitesi metriklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve kalitenin 

iyileştirilmesi araştırılmıştır. İlk önce hizmetin ne olduğu ve hizmet yönetimi 

hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra hizmet kalitesi üzerinde incelemeler 

yapılmıştır. Hizmet kalite performansı ölçme kriterleri belirlemedeki esaslar 

belirtilmiştir. Son aşamada ise lojistik sektörü üzerine uygulama yer almaktadır.  
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ABSTRACT 

 

MEASURING QUALITY METRICS AND IMPROVING QUALITY IN 

SERVICE SECTOR  

 

Ayhan ÜLKER 

 

In this study, defining service quality metrics, measuring quality metrics and 

improving service quality is investigated. Firstly, information is given about 

what service is and service management. Then. Service quality evaluated. Basis 

of defining service quality metrics investigated. Finally, there is an 

implementation of one of the service sectors, logistics services. 
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1. GİRİŞ  

1.1. Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Gelişen yaşamla beraber hizmet sektörü önem kazanmıştır. Tüketilen mal 

miktarıyla ölçülen yaşam standardının yerini yavaş yavaş hizmete bırakıyor. Her 

geçen gün kişi başına hizmet harcaması artmaktadır.  

Globalleşme ve teknolojinin ilerlemesiyle mal üretimi oldukça ilerlemiş ve 

kompleks bir yapı haline gelmiştir. Bu yapı içinde bazı hizmet sektörleri de yer 

almaktadır. Günümüzde bu hizmetlere dayalı bir üretim vardır. Örneğin, globalleşme 

sonucunda mallar dünyanın her yerinde üretilip satılabiliyor. Bu eylemin 

gerçekleştirilmesi için bu sisteme uyacak büyüklükte lojistik hizmeti gerekir. Ayrıca 

uluslar arası ticaretin artması finans sektörünün daha da genişlemesini sağlamıştır. 

Bunun gibi birçok örnek verilebilir.  

Bu gelişmeler sonucunda dünya nüfusunun çoğu hizmet sektöründe 

çalışmaktadır. Bu akımdan da hizmet sektörü önem taşımaktadır. Senelerce üretim 

sektörüne göre geride kalan hizmet, son yıllarda ilgi görmüş ve araştırmalar 

yapılmıştır. 

Bu kadar önemli olan bir sektör için kalitesiz hizmet büyük savurganlık 

demektir. Kalitenin iyileştirilmesi için onu değerlendirebilecek metriklere ihtiyaç 

vardır. U bakımdan önce hizmet sektörünün temel incelenip daha sonraki bölümlerde 

bu metriklerin belirlenmesi ve hesaplanması incelenecektir. Hizmette 

kullanılabilecek kalite iyileştirme yöntemleri de incelenecektir. Son olarak uygulama 

hazırlanmıştır.  

 

 



2. HİZMET YÖNETİMİ 

2.1 Hizmetin Ekonomideki Rolü 

 Günümüzde hizmet sektörü ekonomide çok önemli bir yer tutmaktadır. 

GSMH’nın yaklaşık %50’si hizmet kuruluşları tarafından kazanılmaktadır. Hizmet 

yönetiminden bahsetmeden önce hizmetin ne olduğunu tanımlamak yararlı olacaktır. 

Ekonomi şu şekilde modellenebilir: ekonomi üç ana sektörden oluşmaktadır ve 

aralarındaki ilişkiler ekonomiyi gerçekleştirmektedir. Bunlar hammaddeyle 

uğraşanlar (madencilik, tarım gibi), üretim ve hizmettir. Hizmet beş ana bölüme 

ayrılmıştır. Bu beş grup ve örnekleri aşağıdaki gibidir. [1] 

 İş hizmetleri.     Danışmanlık, finans,bankacılık 

 Ticaret hizmetleri.     Perakendecilik, bakım, onarım 

 Altyapı hizmetleri.      Haberleşme, taşıma 

 Sosyal/ personel hizmetleri.     Restoranlar, sağlık 

 Kamu yönetimi.     Eğitim, hükümet 

 Haberleşme ve taşıma gibi altyapı hizmetleri son tüketiciyi de içeren 

ekonominin tüm sektörleri arasındaki hayati bağlardır. Kompleks bir bir ekonomide 

hem altyapı hem de ticaret hizmetleri son tüketiciye dağıtım kanalı ve doğal kaynak 

ve üretim sektörleri arasındaki aracılar gibi fonksiyon görür. Altyapı hizmetleri bir 

ekonominin endüstrileşmesi için önceden oluşmuş olmalıdır. Çünkü hiçbir gelişmiş 

toplum bu hizmetler olmadan oluşamaz. 

 Endüstrileşmiş bir ekonomide uzmanlaşmış firmalar üretim şirketlerinin 

kendi kendilerine yapacakları iş hizmetlerini onlardan daha ucuz ve etkin yaparlar. 

Buna ek olarak çoğunlukla reklam, danışmanlık, finans ve diğer iş fonksiyonlarını 

üretim firmalarına hizmet şirketleri tarafından sağlandığı görülür.  
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 Kamu yönetimi yatırım ve ekonomik gelişme için kararlı bir çevre oluşması 

bakımından önemli bir rol oynar. Eğitim, sağlık hizmetleri, yollar, güvenli içilebilir 

su, temiz hava ve halk güvenliği gibi hizmetler herhangi bir ülkenin ekonomisinin 

devamı hayatta kalması ve insanların hayatta kalması için zorunludur.  

 Şunu hatırlatmak gerekir ki hizmetler dairenin dışındaki kısım değildir. Daha 

çok toplumun içindeki eylemlerdir. İşleyen ve sağlıklı bir ekonominin merkezidir ve 

ekonominin kalbidir. Hizmet sadece oluşmaz aynı zamanda malların da üretilmesini 

sağlar. Günümüzdeki küreselleşen dünyada hizmetler en hayati güçtür.  

2.2 Ekonomik Gelişmenin Aşamaları 

 Toplumun şuan ne şekilde olduğundan bahsetmeden önce bu zamana kadar 

olan gelişmeler incelemekte yarar vardır. 

2.2.1 Endüstrileşmemiş Toplum 

 Günümüzde dünyadaki nüfusun çoğu endüstrileşmemiş toplumdur. Kas 

gücüne dayalı çalışma mevcut ve emek madencilik, balıkçılık, tarım gibi işkollarında 

çalışır. Yaşam doğal koşullara dayanır. verimlilik düşüktür. Sosyal yaşam ev 

çevresinde geçer. Yüksek nüfus ve düşük verimlilik gizli işsizliğe yol açar.  

2.2.2 Endüstrileşmiş Toplum 

 Endüstrileşmiş toplumda baskın eylem malların üretimidir. İlgi odağı daha 

çoğu azla yapmaktır. İş fabrikadaki yapay çevrede yapılır. Yaşam fabrikalaşmış 

doğaya karşı oynanan bir oyundur. Yaşam ritmi çalışma saatlerine bağlıdır.  

 Yaşam standardı malların çokluğuyla ölçülür. Üretimi koordine etmek ve 

malların dağıtımının karışıklığı geniş bürokratik ve hiyerarşik organizasyonların 

oluşmasıyla sonuçlanır. Bu organizasyonlar üyeleri için belli roller dizayn edilmiştir. 

Birey, pazarda alınan tüm bireysel kararların toplamı olarak düşünülen toplumda 

sosyal yaşamın bir ünitesidir. 
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2.2.3 Endüstrileşmeyi Geçen Toplum 

 Endüstrileşmiş toplum yaşam standardının malların çokluğuyla tanımlarken, 

endüstrileşmeyi geçen toplum sağlık, eğitim, eğlence gibi karakterlerle ölçülen 

yaşam kalitesini dikkate alır. Merkezi figür profesyonel insanlardır. Çünkü enerji 

veya fiziksel güçten çok bilgi ana kaynaktır. Yaşam insanlar arasında oynanan bir 

oyundur. Sosyal yaşam daha zordur. Çünkü politik çıkarlar ve sosyal haklar çoğalır.  

 Endüstrileşmiş toplumdan endüstrileşmeyi geçen topluma geçiş birçok 

yönden olur. İlki, endüstriyel gelişmeyi destekleyen taşma hizmetlerinin doğal 

gelişimi olur. Emekten tasarruf sağlayan cihazlar üretime girdikçe daha çok çalışanın 

dikkatini bakım ve tamir gibi üretim dışı eylemler çekeri. İkincisi, nüfusun büyümüş 

ve malların toplu tüketilmesi bankacılık, emlak ve sigortacılıkla birlikte toptan ve 

perakende ticareti artar. Üçüncü olarak gelir arttıkça eve ve yiyecek için harcanan 

paranın oranı düşer ve hizmete olan talep artar.  

 Yüksek eğitim, profesyonel ve teknik yetenek gerektiren endüstrileşmeyi 

geçen topluma geçiş için temeldir. Bununla birlikte daha fazla hizmet ve sosyal 

adalet isteği devlette büyümeye yol açar. Çevre koruma hakkındaki baskılar devlet 

desteği gerektirir.  

2.3 Hizmet Sektörünün Doğası 

 Birçok insan için hizmet kölelikle aynı anlama gelir ve akla masada kebap 

beklemek gelir. Ama son 30 senede hizmet sektörü o kadar genişledi ki düşük 

ücretlilerin çalıştığı ve restoranların olduğu bir sektör olarak tanımlanamaz. Bu 

gelişme sonucunda çok çeşitli hizmetler ortaya çıkmıştır. Bu zaman içinde üretimde 

ve doğal kaynaklarda çalışanların sayısında azalma olmuştur.  

 İnsanların hangi işlerde çalıştıklarının değişimi insanların nerede nasıl 

yaşayacaklarını, eğitim ihtiyaçlarının üzerinde etkisi oldu. Endüstrileşme rutin 

makine işlerini yapacak iki üç haftada eğitilebilecek orta yetenekli işçilere ihtiyaç 

doğurdu. Hizmet sektöründeki gelişme beyaz yakalılara doğru kayma yarattı.  
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 Günümüzde hizmet endüstrisi ekonomik liderliğin kaynağıdır. ABD’de ulusal 

gelirin yaklaşık %70’i hizmet sektöründen elde edilmektedir. Bir tüketicinin ne kadar 

araba veya yiyecek tüketeceğinin bir limiti vardır. Hizmetler için bu özellikle 

buluşçu olanlar için sınırsızdır.  

 Birçok neden hizmetlerin resesyondan etkilenmemelerinin doğasını açıklar. 

İlki, hizmetler ürünlerde olduğu gibi icat edilmez. Çünkü tüketim ve üretimin 

meydana gelmesi aynı zamanlıdır. Talep birçok üretilen mal için daha kararlıdır. 

Ekonomi sendelediğinde birçok hizmet ayakta kalır. Hastaneler her zamanki gibi 

dolu olur. Emlakçılıktaki, sigortacılıktaki veya güvenlik hizmetlerindeki komisyonlar 

azalabilir ama işçiler çıkartılmaz. 

 İkincisi, resesyon döneminde tüketiciler iş şirketleri sermaye yatırımlarının 

kısarlar ve ellerindeki mevcut olanaklarla çalışırılar. Bu da bakım ve onarım 

hizmetlerini doğurur.   

2.4 Hizmet Yöneticisinin Rolü 

 Hizmet sektörünün başarılı şekilde büyümesi buluşa ve yetenekli yöneticiye 

bağlıdır.  

2.4.1 Buluş 

 Teknoloji ve mühendislik tarafından sürülen modele itme buluş teorisi 

denebilir. Özel bilimsel keşifle laboratuarda yeni ürün kavramı meydana gelir. Buna 

3M’in post-it not kağıtlarının bulması örnek verebilir. Laboratuarın keşfi zayıf 

yapışkandı. Bunu nesnelere yapışan ve çıktığında üzerinde iz bırakmayan kağıtlarda 

kullandılar.  

 Bilgi teknolojisi hizmet sektöründe itme teorisine birçok örneği vardır. 

İnternetteki World Web’in ticari unsur olarak kullanılmasının yaygınlaşması hizmet 

dağıtımını değiştiriyor. İnsanlar internette her türlü hayali olabilecek ürün veya 

servisi arayabiliyor.  

 Hizmetler için Merrill Lynch tarafından sunulan Nakit Yönetimi Muhasebesi 

itme buluş teorisi için örnektir. ABD’de 1980’lerde yüksek faiz döneminde 
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kısa dönem birleşik akışları finanse etme ihtiyacı doğdu. Bireysel yatırımcılar 

bankalarda olan faizlerden yüksek bir değere ulaşan bu orana ilgi gösterdiler.  

 Bir üretim firmasında ürün buluşu genelde mühendislik araştırmasıyla 

bulunur. Ama hizmet firmalarında software mühendisleri ve programcıları yeni 

buluşları yapan teknokratlardır. Müşteriler hizmet prosesine direkt dahildirler. 

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak hizmet buluşunu yönlendirir. 

 Hizmet buluşu başka eylemlerden bulunan bilgilerde de olabilir. Örneğin, oto 

yedek parçalarındaki satışlardan hangi modellerde en çok hangi parçaların 

arızalandığı bilgisi alınabilir. Bu bilgi üretici için değeri vardır çünkü mühendislik 

değişikliklerini yapabilir. Ve bu bilgi müşteri problemlerini teşhis eden perakendeci 

için de önemlidir. Bununla birlikte bilginin yaratıcı kullanımı yeni hizmetlerin 

kaynağı veya mevcut olanların değerinin artmasını sağlayabilir. 

 Hizmet buluşlarının alanlarda test edilmesinde güçlüklerle karşılanır. Ürün 

geliştirme prosesi üretim yapılmadan önce laboratuar prototipinin yapılması içerir. 

Yeni hizmetlerden çok azı pazara sunulmadan önce test edilir. günümüzde yeni 

hizmetler kendilerini laboratuar ortamında değil alanda kendini ispat etmelidir. 

Girişten önce hizmet dağıtım sistemlerini simule edecek yöntemler geliştirilmelidir.  

2.4.2 Sosyal Trendler 

 Üç ana etmenin hizmetler üzerinde etkisi vardır: ülkenin yaş ortalaması, 

nüfus, iki gelirli ailelerin artması ve tek başına yaşayanların sayısının artması. 

Ülkenin yaş ortalaması yüksekse emekliler için iş ortamları oluşması, ürün ve 

hizmetlerin onlara göre ayarlanması gerekir. İki gelirli aileler hızla geleneksel ailenin 

yerinin alıyor. Bunlar bir erkek bir kadın ve iki çocuktan oluşur. İki gelirli aileler 

günlük bakım, anaokulu ve dışarıda yemek gibi yeni hizmetleri oluşturdu. İki gelirli 

aileler için zaman önemlidir ve onlara daha çok zaman kazandıran hizmetlere para 

öderler. Tek başına yaşayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Eğlenceli sporların ve 

diğer gruba dayalı aktivitelerin talebi artacaktır çünkü başka tek başına yaşayan 

insanlarla tanışmak isterler.  
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2.4.3 Yönetim Zorlukları 

 Hizmet endüstrisinin yönetiminin kendinden hoşnut olması, kaliteye önem 

verilmemesi, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmemesi, kısa dönemli finansal karar 

verme hizmet sektörünün ekonomisine zarar veren tehlikelerdir. Şunu hatırlatmak 

gerekir ki hizmet sektörü de üretim sektörü gibi dış rekabetle karşı karşıya kalabilir. 

Buna örnek olarak havayolları şirketleri, hastaneler ve restoranlar gösterilebilir. 

Rekabetin doğası da değişmekte. Yeni teknolojiler hizmeti yeniden yapılandırdılar. 

Hizmet yöneticileri yeni rekabet boyutlarını yeni avantaj olanakları oluşturabilmeleri 

için anlamaları gerekir. Kalite, fiyat gibi geleneksel boyutlarla rekabet etmek her 

zaman önemli olacaktır ama bunlara bide yeni boyutların katıldığı düşünülünce 

avantaj daha da artacaktır.  

2.4.3.1 Ölçek Ekonomisi 

 Ölçek ekonomisi yüksek hacimde yeni teknoloji kullanımıyla ilgilidir. 

Sonuçta birim maliyet düşer. Örneğin, menkul kıymetler ticareti prosesi otomasyonu 

tamamı bir endüstriye dönüştürüldü ve hacim milyonlarca hisseye çıktı. Satıcıdan 

alıcıya manual olarak transfer edilen eski sistem elektronik sistemle değiştirildi.  

2.4.3.2 Kapsam Ekonomisi 

 Kapsam ekonomisi yeni bir kavramdır. Kurulmuş dağıtım ağı yoluyla yeni 

hizmet ürünlerinin dağıtımını az maliyet ekleyerek gerçekleştirmenin yararları 

tanımlar. Örneğin, iletişim ve bilgi sistemleri varken daha geniş hizmet seti az 

marjinal maliyetle dağıtılabilir. Ek olarak bu bilgi teknoloji tabanı daha hızlı ürün 

tanıtımı ve rakiplerin hareketlerinden aha hızlı hareket etme olanağı sağlayarak 

stratejik yararlar sunabilir.  

2.4.3.3 Karmaşıklık 

 Yerel havayolları şirketleri ücretlerin o kadar karıştığını gördü ki uçuşlarda 

gösterilemiyordu. Bilgisayar donanımlı rezervasyon sistemi uçuşların durumunu ve 

müşterilerin davranışlarını o kadar iyi analiz etti ki her tip talebin marjını optimize 

edebildiler. Yüzlerce uçuşu gözlemlemek ve oturulacak yerleri belirlemek bilgisayar 



 

8 

desteğiyle başarıldı. Kapasiteyi maksimum kullanma ve geliri maksimize etmeyi 

yönetmek için bilgiyar bilgi sistemlerinin özel kullanımına gelir yönetimi denir.  

2.4.3.4 Sınırları Geçmek 

 Hizmetler arasındaki rekabet değişmekte. Bunun çarpıcı bir örneği finans 

sektöründe yaşanmakta. Bugün birçok tüketici bankaları ve brokerları birbirinin 

yerine kullanabilmekte. Çünkü operasyonlarını kapsamlarında pek bir farklılık yok. 

Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar benzer finansal ürünler sunuyorlar ve 

geleneksel sınırlar olmadan aynı pazarda rekabet ediyorlar. Bununla beraber üretim 

şirketleri olmalarına rağmen GM ve Ford finans hizmetleri sunarak rekabete 

katılıyor. 

2.4.3.5 Uluslararası Rekabet 

 Dünya çapında hizmet ticareti daha ucuz ve esnek ulaştırma ve iletişim 

yetenekleri yardımıyla büyüyor. Gün geçtikçe daha çok uluslar arası firma yerel 

pazarlara giriyor. Dünyanın global köye doğru ilerlemesi uluslararası rekabetin 

önümüzdeki günlerde daha da artacağının işaretidir. Örneğin, Flying Tiders’ın 

Federal Expres tarafından iki günde dünyanın her yerine dağıtılması garantisi verildi. 

Sonuç olarak büyüyen global paket dağıtma işindeki paya DHL ve diğerleri arasına 

katıldı. Coğrafi uzaklıklar artık uluslar arasındaki sınırları oluşturmuyor. 

 



3. HİZMETİN DOĞASI 

 Mal ve hizmet arasındaki ayırımı yapmak zordur çünkü malın alımına bazı 

kolaylaştırıcı hizmetler (örneğin; kurulması) eşlik eder ve çoğunlukla hizmet alımı 

kolaylaştırıcı mallar  (örneğin, restorandaki yemek) içerir. Her alım içinde değişik 

oranlarda mal ve hizmet bulunan mal ve hizmet demeti içerir. 

 

TABLO 3.1: Bir Alış-Veriş paketindeki Mal ve Hizmet Oranları [1] 

  Mal      Hizmet 

%100  75 50 25 0 25 50 75 %100 

 | .......Self-servis benzin ..............| 

        | .........Kişisel bilgisayar ........... | 

      | ..........Fotokopi ...................... | 

             |........... Fast-food restoran ....... | 

          |.........Gurme restoran ............ | 

      |..........Oto tamiri .................... | 

            |.........Havayolu uçuşu ............... | 

        |..............Saç kesimi .................... | 

           

 

 

3.1 Hizmet Sınıflandırılması 

 Hizmet yönetimi kavramları tüm hizmet organizasyonlarına uymalıdır. 

Örneğin, hastane yöneticileri işleri hakkındaki bazı şeyleri restoran ve otelden 

öğrenebilmeliler. Danışmanlık, hukuk ve tıp gibi profesyonel hizmetlerin özel 

sorunları vardır çünkü profesyonel özel hizmet vermek üzere eğitilmiştir.  

 Hizmet sınıflandırma şeması bu konuda yardımcı olabilir ve endüstriler 

arasındaki bariyerleri paylaşarak öğrenmek için yıkabilir. Hastaneler otellerden oda 

temizliğin öğrenebilirler. Profesyonel firmalar için bir danışmanlık işini 
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programlamak hukuki savunma planlamaya veya bir açık kalp ameliyatı için takım 

oluşturmaya benzer.  

 Yönetim sorunlarının benzer olduğunu göstermek için bir matris 

hazırlanabilir. Şekil 3.1’de görülebileceği üzere, bu matriste, hizmetler hizmet 

dağıtım prosesinin karakterini belirgin şekilde etkileyen iki boyutta 

sınıflandırılmıştır. Yatay boyut emek yoğunluğunu ölçer. Emek yoğunluğu emek 

maliyetinin sermaye maliyetine oranı olarak tanımlanır. Havayolları, hastaneler gibi 

sermaye yoğun hizmetler üstte yer almaktadırlar. Okul, hukuk gibi emek yoğun 

hizmetler alttaki sıradadırlar çünkü emek maliyetleri sermaye gereksinimlerine göre 

daha yüksektir.  

 

 

Emek Yoğunluk  Etkileşim ve Müşteriselleşme Derecesi  

Derecesi   Düşük   Yüksek  

 Hizmet Fabrikası:  Hizmet Dükkanı:  

 *Havayolları   *Hastaneler  

Düşük *Taşımacılık  *Oto Tamiri  

 *Oteller   *Diğer tamir hizmetleri  

 *Eğlence      

       

 Kitle Hizmeti:  Profesyonel Hizmet:  

 *Parekendecilik  *Doktorlar   

Yüksek *Toptancılık  *Avukatlar   

 *Okullar   *Muhasebeciler  

 *Ticari bankacılığın   *Mimarlar    

 parekende yönleri     

ŞEKİL 3.1: Hizmet Proses Matrisi [49] 

 

Yatay boyut müşterilerle etkileşimi ve Müşteriselleşmeyi ölçer. 

Müşteriselleşmek bir pazarlama değişkenidir ve müşterinin verilen hizmetin doğasını 

etkileme yeteneği olarak tanımlanır. Hizmet müşteriselleşme yerine standardize 

olmuşsa müşteri ve hizmet sağlayıcı arasında az etkileşim gerekir. Hazırlanmış 

yemeklerden yapılan  McDonalds’taki bir yemeğin müşteriselleşmesi düşüktür ve 

müşteri hizmet sağlayıcı arasında az bir etkileşimle sunulur. Tersi olarak, iyi bir 

sonuç almak için hastayla doktor tam etkileşim içinde olmalıdır. Hastalar kişisel 
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tedavi olmak ve ihtiyaçlarına özgü tıbbi bakım isterler.  

 Hizmet proses matrisinin dört bölmesine birer isim verilmiştir. Bu isimler 

verilen hizmetin doğasını tanımlar. Hizmet fabrikaları yüksek sermaye yatırımıyla 

standart hizmet verir. Sıra hatlı üretim fabrikasına benzer. Hizmet dükkanları daha 

çok müşteriselleşmeye olanak verir ama bunu çok fazla sermaye yatırımıyla yapar. 

Kitle hizmet müşterileri emek yoğun ortamda farklılaşmamış hizmet alırlar. Ama 

profesyonel hizmet isteyenlere yüksek eğitim almış kişiler tarafından bireysel ilgi 

verilir.  

 Herhangi kategorideki yöneticiler, hangi hücrede oldukları fark etmez, aynı 

zorlukları paylaşırlar. Bu sorunlar Şekil 3.2’de gözükmektedir. Havayolları ve 

hastaneler gibi sermaye yoğun hizmetler rekabet edebilmek için teknolojik 

gelişmeleri yakından izlemeliler. Aynı zamanda, yüksek sermaye yatırımı 

ekipmanların kullanımı devam etmesi için yöneticilerin talebi programlamalarını 

gerektirir. Emek yoğun hizmetlerin yöneticileri personelle ilgili sorunlara konsantre 

olmalıdır. Müşteriselleşmenin derecesi verilen hizmetin kalitesinin kontrol etme 

düzeyini belirler.  

3.2 Hizmet Paketi 

 Hizmet yöneticileri ürünlerini tanımlamakta zorluk yaşarlar. Bu sorun kısmen 

hizmetin cisimsiz doğasının sonucudur. Ama müşterinin süreç içinde yerelması 

toplam hizmet deneyimi konusunu yaratır. Aşağıdaki örnekleri düşünelim. Oturup 

yemek yenilen bir yer düşünün, atmosfer yemek kadar önemlidir. Bir bankada 

müşterinin fikri memurun cana yakınlığı veya beklenen sıra süresi temeline dayalı 

olarak oluşabilir.  
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Hizmet fabrikası 

(düşük emek/ düşük 

etkileşim ve 

müşteriselleşme ) 

 

Hizmet dükkanı 

(düşük emek/ yüksek 

etkileşim ve 

müşteriselleşme )  

 

Kitle hizmeti 

(yüksek emek/ düşük 

etkileşim ve 

müşteriselleşme ) 

 

Profesyonel hizmet 

(yüksek emek/ 

yüksek etkileşim ve 

müşteriselleşme ) 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 3.2: Hizmet Yöneticilerinin Karşılaştığı Zorluklar  [49] 

 

 

 

 

Yöneticilerin yaşadığı zorluklar 

(düşük emek yoğunluğu) 

 Sermaye kararları 

 Teknolojik gelişmeler 

 Aşırı yoğunluktan kaçınmak için 

talebi yönetmek  

 Hizmet verilmesini programlamak  

Yöneticilerin 

yaşadığı zorluklar 

(düşük etkileşim/ 

düşük 

müşteriselleşme) 

 Pazarlama 

 Hizmeti “sıcak” 

yapmak 

 Fiziksel 

donanımlara ilgi 

gösterme 

 Standart 

operasyon 

prosedürü 

ihtiyacıyla adil 

olarak katı 

hiyerarşiyi 

kontrol etmek  

Yöneticilerin 

yaşadığı 

zorluklar 

(yüksek 

etkileşim/ yüksek 

müşteriselleşme) 

 Fiyat 

artışlarıyla 

mücadele 

 Kaliteyi 

sabit tutmak 

 Prosesteki 

müşteri 

ilişkilerinde 

araya girme 

 Gevşek ast-

üst 

ilişkileriyle 

yatay 

hiyerarşiyi 

yönetmek 

 Müşteri 

sadakatini 

kazanmak  

Yöneticilerin yaşadığı zorluklar 

(yüksek emek yoğunluğu) 

 İşe alma 

 Eğitim 

 Method geliştirme ve kontrolü 

 Çalışan mutluluğu 

 Çalışanları programlama 

 Yeni ünitelerin başlaması 

 Büyümeyi yönetme  
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 Hizmet paketi bir ortamda sağlanan mal ve hizmet demeti olarak tanımlanır. 

Buket aşağıdaki özellikleri kapsar: [1] 

1. Destek tesisi. Servis sunulmadan önce fiziksel kaynaklar hazır bulunmalıdır. 

Örnek olarak, golf sahası, telesiyeç, hastane ve uçak. 

2. Yardımcı mallar. Alıcı tarafından alınan, tüketilen mallar veya müşteri tarafından 

sağlanan parçalar. Örneğin, golf klüpleri, kayak, yemek, oto parçalarının 

yerleştirilmesi, yasal dokümanlar ve tıbbi malzemeler.  

3. Açık hizmetler. Hissedilebilen ve hizmetin gerekli ve asıl yararları. Örneğin, diş 

tedavisinden sonra ağrı hissetmemek, ayarlandıktan sonra arabanın düzgün 

gitmesi. 

4. Kapalı hizmetler. Müşterinin belli belirsiz hissedebileceği psikolojik yararları 

veya hizmetin yan özellikleri. Örnekleri; okul mezuniyet derecesi, bankanın 

güvenilirliği.  

Tüm bu özellikler müşterilerce hissedilir ve hizmeti algılamasının temelini 

oluşturur. Hizmet yöneticisi toplam hizmet deneyimiyle tutarlı istenilen hizmet 

paketini sunar. Oteli örnek olarak alalım. Destek tesisi mobilyalı beton bloktur. 

Yardımcı mallar sabun ve tuvalet kağıdıdır. Açık hizmet temiz bir odadaki rahat bir 

yataktır ve kapalı hizmet samimi resepsiyon görevlisi ve iyi aydınlatılmış otoparkın 

güvenliğidir. Bu hizmet paketinden sapmak, bellboy eklemek gibi, tüm imajı yok 

edebilir. Tablo 3.2 hizmet paketini değerlendirmede kullanabilecek kriterleri 

göstermektedir.  

3.3 Hizmet Operasyonlarının Kendine Özgü Karakteristikleri 

 Hizmette girdi ile kaynak arasında ayrım yapılmalıdır. Girdi müşterinin 

kendisidir, kaynaklar ise yardımcı mallar, emek gücü ve sermayedir. Buna ek olarak, 

işlemesi için hizmet sistemi hizmet sürecinde yer alanlar müşteriyle etkileşim içinde 

olması gerekir. 
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TABLO 3.2: Hizmet Paketini Değerlendirme Kriterleri [1] 

 

DESTEK TESİSİ 

 

1. Yer       4.     Mimari görünüm 

Toplu ulaşım var mı?             Üniversite kampüsü için modern 

Merkezi bir yerde mi?            yapı 

2. İç dekorasyon             Hatırlanabilir tek tip mavi çatı 

İstenilen hava yaratıldı mı?            Bankanın granit dış görünüşü 

Mobilyaların kalitesi ve koordinasyonu   5.     Tesis düzeni 

3. Destek ekipmanlar             Trafiğin doğal akışı var mı? 

Dişçi mekanik mi hava matkabı mı            Sağlana bekleme yerleri var mı? 

kullanıyor?              Gereksiz yolculuk var mı? 

Havayolunun kullandığı uçağın tipi ve 

yaşı ne? 

 

YARDIMCI MALLAR  

 

1. Süreklilik      3.      Seçim  

Patates kızartmasının tazeliği             Değişik seçenekler  

Porsiyon kontrolü              Menüdekilerin sayısı 

2. Miktar                Kiralanabilir kayak motorları  

Küçük, orta ve büyük içecek 

 

AÇIK HİZMETLER  

 

1. Hizmet personelinin eğitimi    3.      Tutarlılık 

Ne kadar profesyonel kullanılacak?            Havayolunun zamanında kalkması 

Fizik tedavi uzmanları belge almışlar mı?           Doktorlar için TUS sınavı 

2. Kapsam       4.      Uygunluk  

Tam hizmetle brokerın karşılaştırılması           24 saat açık ATM hizmeti 

Genel bir hastanenin klinikle karşılaştırılması           Web site var mı? 

                Ücretsiz telefon hattı var mı? 

 

KAPALI HİZMETLER 

 

1. Hizmet tutumu     4.      Durum 

Güleryüzlü karşılama              İyi bir üniversiteden mezun olmak 

Trafik cezasını nazikçe kesen polis memuru           Bir spor karşılaşmasındaki yerler 

2. Atmosfer        5.      İyi karşılanma hissi 

Restoran dekoru              Büyük uçaklar 

Bardaki müzik              İyi aydınlatılmış otopark 

3. Bekleme      6.      Gizlilik ve güvenlik 

Hatta bekletilmek              Özel bir ofiste avukat tavsiyesi 

Restoranda beklerken birşeyler içmek            Otel odası için manyetik anahtar 

       7.      Rahatlık 

                Randevunun kullanılması 

                Bedava park yeri 
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Bankacılık gibi bazı hizmetlerde, odak aktivite insanlar yerine bilgiyi 

kullanmaktır. Bu durumlarda, enformasyon teknolojisi fiziksel durumlarla ikame 

edilebilir. Müşterinin bankada bulunması gerekli değildir.  

3.3.1 Hizmet Sürecinin Parçası Olarak Müşteri 

 Müşterinin hizmet sürecinin içinde yer alması tesis dizaynına önem 

verilmesini gerektirir. Bu geleneksel üretim operasyonlarında gerekli değildir. Sıcak, 

gürültülü, kirli bir fabrikada yapılan bir otomobil alıcının umrunda değildir, çünkü 

ürünü ilk olarak satıcının showroomunda görürler. Müşterinin sitede bulunması 

hizmet tesisinin fiziksel ortamına dikkat etmek gerekir. Müşteri için hizmet, hizmet 

tesisi çevresinde gerçekleşen bir deneyimdir. Hizmet tesisi müşterinin bakış 

açısından tasarlanırsa hizmet kalitesi artar. İç dekorasyon, mobilyalar, gürültü, hatta 

renk müşterinin hizmeti algılamasını etkiler.  

 Hizmet verirken önemli bir nokta müşterinin süreçte aktif bir rol 

üstlenebileceğini fark etmektir. Birkaç örnek bilgi, deneyim, motivasyon ve hatta 

dürüstlüğün hizmet sisteminin performansını nasıl direkt etkilediğini gösterecektir: 

[2] 

1. Süpermarketlerin ve indirim dükkanlarının popülerliği müşterilerin 

perakendecilik sürecinde daha fazla etkin rol alma isteğinden ön görüldü.  

2. Hastanın tıbbi kaydının doğruluğu doktorun etkinliğinde büyük rol oynar. 

3. Öğrencinin eğitimi çoğunlukla öğrencinin kendi çabalarıyla belirlenir. 

Bu strateji en iyi olarak hizmet ve temizlik personelini belirgin şekilde azaltan 

fast-food restoranlarında görülebilir. Müşteri sadece belli menüyü seçmesi değil 

masayı temizlemesi de beklenir. Doğal olarak müşteri daha hızlı hizmet ve daha ucuz 

yemek bekler. Ama hizmet sağlayıcısı birçok yönden yarar sağlar. İlk olarak, 

denetlenmesi gereken daha az personel bulunur. İkincisi, müşteri gerektiği zamanda 

emek gücü sağlar. Ek olarak, hizmet kapasitesi sabit sayıdaki çalışana göre taleple 

daha orantılı olur. Müşteri geçici eleman gibi çalışır. Hizmet çalışanlarının işlerini 

arttıracağında görevlerini yapmak için tam zamanında gelirler.  
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3.3.2 Hizmetin Eşzamanlı Üretimi Ve Tüketimi 

 Hizmet aynı zamanda yaratılır ve tüketilir. Bunla beraber hizmet 

depolanamaz. Bunlar hizmet yönetiminin kritik faktörleridir. Hizmeti 

stoklayamamak talepteki değişmeleri yağ gibi absorve eden stoğa dayalı klasik 

üretim anlayışının kullanılmasını imkansızlaştırır. Bitmiş ürünlerden oluşan stok 

üretim için uygun bir sistem sınırıdır. Planlamanın içsel operasyonlarını ayırır ve 

dışsal çevreden kontrol eder. Üretim tesisi sabit bir çıktı düzeyinde çalışır. Fabrika 

talepteki değişimleri saklayan stokla kapalı sistem gibi işler. Hizmet ise açık 

sistemdir. Talepteki tüm değişimlerden tamamen etkilenir.  

 Stok kontrolü üretim için önemli bir konudur. Hizmet için ise sıra önemli 

konudur. Müşterinin beklemesini dengelemek için kapasite, tesis düzenlemesi gibi 

yöntemler kullanılır.  

3.3.3 Zaman Kapasitesi 

 Hizmet bozulabilen bir maldır. Boş bir uçak, otel veya hastane düşünün. 

Hepsinde fırsat kaybı var. Hizmet depolanamadığından dolayı kullanılmazsa 

kaybolur. Hizmet kapasitesinin tam kullanımı yönetim için zor bir iştir. Çünkü 

talepte varyans vardır ve bunu dengeleyecek stok kullanımı bir seçenek değildir.  

 Hizmet talebi kısa süre zarfı içinde bir döndü sergiler. Restoranda belli 

zamanlar yoğun olur. Veya mektupların çoğu kapanmasına yakın zamanda gelir. 

Değişken bir taleple karşı karşıya kalınca üç temel seçenek vardır: [1] 

1. Talebi düzgünleştirmek 

a) Rezervasyon veya randevu kullanmak. 

b) Fiyatları değiştirmek 

c) Yoğun zamanların pazarlamasını yapmamak 

2. Hizmet kapasitesini değiştirmek 

a) Yoğun saatlerde part-time işgücü kullanmak 
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b) Talebe göre işgücünü değiştirmek için vardiyaları programlamak 

c) Hizmetin self-servis kapsamını arttırmak 

3.   Müşterinin beklemesine olanak vermek 

 

 Son seçenek pasif tepki olarak görülebilir ve tatmin olmamış müşteriyi rakibe 

kaptırma riski taşır. Bekleyerek müşteriler hizmet kapasitesinin tam kullanımına 

olanak verirler. Özellikle bunun farkına varan havayolları beklemeye alınan 

yolculara düşük ücret uygulayarak bunu kullanırlar.  

3.3.4 Yer Seçimi 

 Üretimde mamuller üreticiden toptancıya oradan da perakendeciye gönderilir. 

Hizmette ise müşteri ve hizmet sağlayıcı buluşmak zorundadır. Müşteri hizmet 

tesisine gelebildiği gibi (restoran gibi) hizmet sağlayıcı müşteriye gidebilir 

(ambulans gibi). Tabii ki burada bazı istisnalar olabilir. Telefonla hisse senedi almak 

buna bir örnektir. Bilgi teknolojisindeki gelişme özellikle internet istisnaların 

artmasını desteklemektedir.  

 Yolculuk zamanı ve maliyetler yer seçimi ekonomisine yansıtılır. Sonuç 

müşterilere yakın konumda olan küçük hizmet merkezleridir. Tesisin sabit maliyeti 

ve müşterinin geliş süresi arasında bir ödünleşim vardır. Daha pahalı bir tesis için 

daha fazla nüfus veya Pazar bölgesi olmalı.  

3.3.5 Sınırlı Ölçek Ekonomisi 

 Müşterinin fiziksel hareketinin gerekli olduğu hizmette coğrafi pazar alanı 

etkin bölgeyi sınırlar ve ölçek ekonomisinden kazanma olanağını kaldırır. Buna 

rağmen birçok franchise yemek şirketi birçok fonksiyonlarını merkezileştirmiştir. 

Sınırlı alanla yüzleşen firmalar farklı ve çok hizmet sunarak kapsam ekonomisini 

kullanmayı tercih etmiştir.             
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3.3.6 Emek Yoğunluğu 

 Çoğu hizmet organizasyonunda emek organizasyonun etkinliğini sağlayan 

anahtar kaynaktır. Böyle organizasyonlarda teknolojik eskime yeni ekipmanlar 

almakla giderilemez. Şuanki yetenekleri eskiten emek gücünün yaşlanması ve yeni 

bilgilerden uzaklaşmalarıdır.  öğrenmemeleridir. Büyüyen bir organizasyonda işe 

alım yeni bilgileri transfer etmeyi sağlar. Yavaş büyüyen veya durağan 

organizasyonlarda tek başarılı olacak strateji sürekli eğitimdir. Yaşlı emek gücü 

sorunu işe girmek için zorunlu olan formel eğitimin bulunduğu profesyonel hizmet 

organizasyonlarıdır.  

 Müşteri ve çalışan arasındaki etkileşim insani iş deneyimini yaratır. Hizmete 

iş nesnelerden çok insana yöneliktir. Enformasyon, finansal hizmetler gibi istisnalar 

mevcuttur. Müşteri ilişkilerinin az olduğu hizmetlerde enformasyon teknolojisinin 

gelişimiyle emek yoğunluğunda düşüş görülmektedir.  

 Otomasyonun uygulanması rutin işleri azaltarak kişiselleşmeyi 

güçlendirebilir. Rutin işlerden kalan zamanlarda kişisel ilgi kalan işlere daha fazla 

verilebilir. Aynı zamanda kişisel ilgi sunulan hizmette değişkenlik sağlama olanağını 

getirir. Müşteriler kalitede belirli farklılıklar görmediği sürece bu yararlı bir olaydır. 

Müşteriler diğerlerine verilenle aynı kalitede hizmet almak isterler.  

3.3.7 Elle Tutulamama 

 Hizmet fikir ve kavramdır, ürün ise nesnedir. Hizmet buluşlarının patenti 

alınamaz. Yeni bir hizmet kavramının yararlarını güvence altına almak için firma 

rakiplerinden daha hızlı olmalıdır. Franchising güvenli pazar bölgeleri oluşturmak ve 

marka yaratmak için iyi bir araçtır.  

 Hizmetin dokunulamaz oluşu müşteriler için de sorun yaratır. Bir ürün 

alırken, müşteri malı almadan önce onu görebilir, hissedebilir ve performansını test 

edebilir. Hizmet için ise müşteri hizmet veren firmanın ününe güvenmelidir. Birçok 

hizmet sektöründe kabul edilebilir hizmet performansının garanti etmek için araya 

girmiştir. Kayıt etme, sicilleme yollarıyla devlet hizmet sağlayıcıların belli bir 

standardı olmalarını sağlamıştır. Bina planları kayıtlı bir profesyonel mühendise 
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onaylatılmalıdır. Doktorun lisansı olması gerekir.  

3.3.8 Çıktıyı Ölçmedeki Zorluk  

 Bir hizmet organizasyonundaki çıktıyı ölçmek birçok nedenden dolayı kafa 

karıştırıcı bir iştir. Müşterilerin sayısı çoğunlukla kullanışlı değildir çünkü verilen 

hizmetin benzersizliğini ölçmez. Ölmenin zorluğu kar amacı gütmeyen 

organizasyonlarda (üniversite, devlet gibi) daha da karmaşık bir hal alır. Diğer bir 

konu homojen girdinin olmadığı bir sistemde sadece çıktıyı ölçmek performansı 

değerlendirmek için yeterli değildir.  

 



4. HİZMET STRATEJİSİ 

 Birçok hizmet sektöründe faaliyet gösteren firma genelde küçük ve orta 

büyüklükte firmaların olduğu bir ekonomik çevrede çalışırlar. Havayolları gibi 

büyük hizmet firmaları da tabi ki mevcuttur. Bu şekildeki bir ekonomik çevrede 

hiçbir firmanın belirgin bir pazar payı yoktur. Ancak krizden sonra bazı hizmet 

kuruluşlarında özellikle bankalarda birleşmelerle büyük pazar payına 

rastlanabilmektedir.  

 Bir bina düşünün. Bina ilk olarak mimarın kafasında oluşur. Daha sonra 

binanın sistemleri mühendislik çizimleriyle kağıt üzerine aktarılır. Dizayn 

işlemindeki bu benzerlikle aşağıda belirtilen sistem elementleriyle stratejik hizmet 

kavramıdır. Bu elementler stratejik amaçları gerçekleştiren sürekli hizmet sunmak 

için planlanıp düzenlenmelidir. Sistem elementleri şunlardır: [1] 

Yapısal: 

Dağıtım. Ön ve arka ofis, otomasyon, müşteri katılımı. 

Tesis tasarımı. Büyüklüğü, iç tasarımı. 

Yer. Müşteri demografisi, tek veya çok site, rekabet. 

Kapasite planlaması. Sıra, hizmet vericilerin sayısı. 

Yönetsel: 

Hizmet karşılaması. Hizmet kültürü, motivasyon, seçim ve eğitim, çalışanı 

geliştirme. 

Kalite. Ölçme, gözetleme, yöntemler, beklentiler ve algıma. 

Kapasite ve talebi yönetmek. Talebi değiştirme ve arzı kontrol etme stratejileri. 

Bilgi. Rekabetçi kaynak, data seçimi.  
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 Sadece kasık fıtığını tedavi eden Toronto’daki bir hastane her bir elementin 

stratejik görev için ne kadar önemli olduğunu gösterebilir. Shouldice Hastanesi 

başarılı kasık fıtığı operasyonlarıyla dünya çapında güvenirlik kazanmıştır. Başarısı 

tekrarlama oranıyla ölçülüyor ve rakiplerinden on iki kat daha düşük. [2] 

 Kasık fıtığı olan hastaların hedef kitlesi olduğu Shouldice’nin hizmet 

kavramının elementleri aşağıda yer almakta: 

 Dağıtım sistemi. Temel yaklaşım hastanın işlemin tüm kısımlarına katılmasıdır. 

Operasyondan önce hasta kendini tıraş eder, operasyon masasından iyileşme 

kısmına yürür. 

 Tesis tasarımı. Tesis egzersizi teşvik edici ve dört günde hızlı bir şekilde iyileşme 

sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Dört günlük iyileşme süresi geleneksel 

hastanelerin yarı süresidir. Odalar kolaylaştırıcı şeylerden yoksundur ve hastalar 

oturma salonuna, banyoya ve yemekhaneye yürümek zorundadır. Hastanenin 

dışındaki yer hastaların dolaşmasına cesaret vermek için peyzajla kaplanmıştır. İç 

kısın ise tipik geleneksel hastane imajından uzaklaşmak için halıyla kaplanmıştır 

ve dekore edilmiştir.  

 Yer. Tüm dünya pazarına hitap edebilmesini sağlayan mükemmel hava 

hizmetinin olduğu büyük bir metropolitana kurulmuştur. Yüksek yerel nüfus aynı 

zamanda geç iptal edilen rezervasyonları doldurmak için olanak sağlamakta. 

 Kapasite planlama. Fıtık operasyonları isteğe bağlı olduğundan uygun operasyon 

zamanını dolduracak şekilde gruplar halinde programlanabilir. Operasyonları 

takvimlemedeki bu kolaylık hastanenin tam dolu otel gibi çalışmasına olanak 

verir.  

Shouldice hizmet kavramının yönetimsel elementleri  şu şekildedir:  

 Hüzmet karşılaması. Tüm çalışanlar hastalara yardım edecek ve onları çabuk 

iyileşmeye cesaretlendirecek şekilde eğitilmiştir. Aile ortamını yaratan hizmet 

kültürü hatalar ve çalışanların beraber yemek yemesiyle desteklenmiştir.  
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 Kalite. En önemli kalite özelliği tüm doktorların Shouldice fıtık tedavi yöntemine 

bağlılığıdır. Bu hastalarda fıtığın tekrarlama oranın azaltır. Sorunlu hastalar 

prosedürü uygulayan doktora geri tedavi ettirilir. Algılanan kalite Shouldice’nin 

deneyimiyle arttırılır.  

 Kapasite ve talebi yönetmek. Hastalar postayla yapılan ankete göre eleniyor ve 

sadece rezervasyonla içeri alınıyor. Böylece hasta talebi zamanlama bakımından 

kontrol altına alınıyor. Hemen alınan ve yerel hastalar iptal edilen 

rezervasyonların yerini doldurmak için kullanılıyor.  

 Bilgi. Shouldice’nin hizmetinin en önemli özelliği yıllık kontrollerdir. Bu 

hastanenin hastalarıyla sürekli ilişki içinde olmasını sağlar. Hastaların bilgilerini 

tutmak Shouldice’ye bağımlı müşteri tabanını oluşturmaya olanak verir.  

4.1 Stratejik Anlayışa Göre Hizmetleri Sınıflandırma 

 Hizmet stratejisi ekonomideki firmaların çeşitliliği ve müşteri ilişkilerindeki 

farklılıklarla daha karmaşık hale gelir. Ancak endüstri sınırlarını geçen stratejik 

anlayış kavramların bir endüstriden diğerine geçmeyen miyop görüşten kaçınmak 

için gerekir.  

4.1.1 Hizmet Eyleminin Doğası 

 Şekil 4.1’de görüldüğü üzere hizmet eylemi iki boyutta düşünülebilir. 

Birincisi hizmetin direkt alıcısı kimin olduğu, ikincisi hizmetin somut doğası. Bu 

dört olası sınıflandırma yaratır: 1) müşteriye yöneltilen somut eylemler, örneğin 

yolcu taşımacılığı, saç kesimi; 2) müşterinin eşyalarına yönelen somut eylemler, 

örneğin kuru temizleme; 3) müşteriye yönelik somut olmayan eylemler, örneğin 

eğlence; 4) müşterinin varlıklarına yapılan somut olmayan eylemler, örnek olarak 

finansal hizmetler.  
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Hizmet 
Eyleminin 

  Hizmetin Direkt Alıcısı    

Doğası  İnsan   Nesneler   

 İnsanların vücuduyla ilgili hizmetler: Mal ve diğer fiziksel eşyalarla  

 Sağlık bakımı  ilgili hizmetler:   

 Yolcu taşımacılığı  Yük taşımacılığı   

Somut Eylemler Güzellik salonları  Endüstriyel ekipman tamir ve bakımı 

 Resteronlar  Kuru temizleme   

 Saç kesimi  Veteriner bakımı   

        

 İnsanların beyinleriye ilgili hizmetler: Soyut varlıklarla ilgili hizmetler:  

 Eğitim   Bankacılık    

Soyut Eylemler  Enformasyon hizmetleri Yasal hizmetler   

 Tiyatro   Muhasebe    

 Müzeler   Sigorta     

        

ŞEKİL 4.1: Hizmet Eyleminin Doğası [1] 

 

 Bu sınıflandırma şeması hizmetin geleneksel olarak sunulduğu yöntemler 

hakkında sorular doğurur. Örnek olarak, müşteri hizmetin verilmesi için fiziksel 

olarak bulunması gerekli midir? Müşteriler bulunmak zorundaysa, tesise kadar 

gitmeleri ve işlemin bir parçası olmaları gerekir yada ambulans hizmetinde olduğu 

gibi hizmet verici müşterinin ayağına gider. Bu gibi durumlar için tesis dizaynı ve 

çalışan etkileşiminin belirli etkileri vardır. Çünkü müşteride bırakılan izlenim 

hizmeti algılamalarını da etkiler.  

4.1.2 Müşterilerle İlişki 

 Hizmet firmalarının uzun dönemli ilişki kurma olanağı vardır çünkü müşteri 

hizmet sağlayıcıyla direkt temas kurar. Tersi olarak, üreticiler perakendeci, toptancı 

gibi dağıtım ağıyla son kullanıcıdan izole edilmiştir. Şekil 4.2 hizmet dağıtım 

doğasıyla müşterinin üyelik doğasını karşılaştırmaktadır.  

 Hizmet organizasyonları için müşteriyi tanımak belirgin bir rekabet avantajını 

getirir. Müşterilerin isimlerini, adreslerini ve hizmeti kullanma biçimini bilmek hedef 

pazarlamaya ve müşterilere birey olarak yaklaşma imkanı verir. Müşteriler de 

üyelikten yarar sağlar. Üyelere verilen hediyeler ve indirimler müşterinin yarar 

sağladığı bazı şeylerdir.  
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Hizmet Verilmesinin Hizmet Organizasyonu ve Müşterisi Arasındaki İlişki Tipi 

Doğası   Üyelik İlişkisi  Formal ilişki yok  

 Sigorta   Radyo istasyonu  

Süerkli hizmet  Telefon başvurusu  Polis koruması  

Verimi Bankacılık   Fener   

 Dernekler   Devlet otoyolu  

       

 Uzun mesafeli telefon görüşmeleri Araba kiralama  

Kesikli etkileşim  Tiyatro seri bileti  Mektup hizmeti  

 Bilgisayar yazılımı  Paralı otoyol  

    Sinema   

       

       

 ŞEKİL 4.2: Müşterilerle İlişki [1] 

 

4.1.3 Müşteriselleşme 

 Terzi için müşterinin ihtiyacı olduğunda bir fırsat doğar çünkü hizmet 

üretildiği zaman tüketilir ve genellikle müşteri işlemin bir parçasıdır. Şekil 4.3 

müşteriselleşmenin iki boyutta olduğunu gösteriyor. Birincisi hizmet karakterinin 

izin verdiği müşteriselleşme miktarı, ikincisi hizmet personelinin hizmeti 

değiştirebile imkanıdır.  

 Hizmetin hangi kare içinde bulunacağı stratejik seçim farklıdır. Örnek olarak, 

geleneksel sinema salonları tek bir film gösterir ve düşüş-düşük bölümünde yer alır. 

Yeni sinema salonlarında ise birden fazla salon vardır ve bir miktar 

müşteriselleşmeye olanak verir. Fast-food restoranları arasında bazıları bir miktar 

müşteriselleşme yaratarak hamburgeri müşterinin isteği doğrultusunda hazırlar. Belli 

bir endüstri içinde her bölme endüstrinin farklı segmentleriyle dolu olabilir.  
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Müşteri İhtiyaçlarını        

Karşılamada Karar Verici   Hangi Karakteristiklerin 
Müşteriselleştirme Sınırı  

Çalışanların Sayısı  Yüksek   Düşük  

 Profesyonel hizmetler  Eğitim (büyük sınıflar)  

 Ameliyat   Önleyici sağlık programları 

 Taksi   Yemekhane  

Yüksek Muslukçuluk     

 Eğitim      

 Gurme restoranı     

       

 Telefon hizmeti  Kamu taşımacılığı  

 Oteller   Rutin tamir işlemleri  

Düşük Bankacılık   Sinema   

 Aile restoranı  Fast-food restoranları   

       

ŞEKİL 4.3:  Müşteriselleşme [1] 

 

4.1.4 Arz Ve Talebin Yapısı 

 Hizmet kapasitesinin zamana karşı duyarlı olması çoğunlukla sorun yaratır 

çünkü üretip gelecekte satmak için stokta tutma olanağı yoktur. Arz ve talep 

arasındaki dengesizlik endüstriler arasında farklıdır ve bu Şekil 4.4 de gösterilmiştir.  

 Her durum için en doğru seçimi yapmak için aşağıdaki soruları yanıtlamak 

yararlı olacaktır: 

1. Talepteki değişimlerin yapısı nasıldır? Önceden tahmin edilebilecek bir döngüsü 

mevcut mudur? 

2. Talepteki değişimlerin temeldeki nedeni nedir? Eğer sebep müşerinin zevk 

tercihleriyse bu pazarlama çalışmalarıyla değiştirilebilir mi? 

3. Kapasite ve arz seviyesini değiştirme olanakları neler? Yoğun zamanlar için part-

time çalışan alınabilir mi? 
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Hangi Arz Kısıtlı  Zamanda Talep Dalgalanmasının Dağılımı   

  Geniş   Dar  

 Elektrik   Sigorta   

Yoğun talep fazla  Doğal gaz   Yasal hizmetler  

gecikme oladan karşılanır Polis ve itfaiye  Bankacılık   

    Kuru temizleme  

       

 Muhasebe   Yukarıdaki hizmetler benzer 

 Yolcu taşımacılığı  ancak iş temel düzylerinden 

Yoğun talep düzenli Oteller   yetersiz kapasiteleri vardır  

olarak kapasiteyi Restoranlar     

geçer  Tiyatrolar      

       

ŞEKİL 4.4: Hizmet Arz Ve Talebi [1] 

4.1.5 Hizmet Dağıtma Metodu 

 Hizmet dağıtma metodunun hem coğrafi hem de müşteriyle etkileşim kurma 

seviyesiyle ilgisi vardır. 

 Birden çok yeri olan hizmet şirketlerinde kaliteyi ve devamlılığını sağlamak 

için ciddi uygulamalar mevcuttur. Elektronik haberleşmenin gelişmesiyle sanal 

etkileşim daha yaygın hale geliyor. Çünkü müşteriye rahatlık sağlıyor ve etkin 

hizmet dağıtımı yapıyor. Örneğin, kişisel bilgisayarların ve modemlerin kullanımı 

firmalara hizmetlerinin müşteriselleştirmelerine ve müşteriyle hizmet sağlayıcı 

arasındaki fiziksel etkileşimi azaltma imkanı sağlar.  

4.2 Hizmetin Rekabetçi Çevresi 

 Genelde hizmet firmaları zor bir ekonomik ortamda rekabet ederler. Bu 

zorlukların bazıları aşağıda yer almakta: [1] 

 Göreceli olarak düşük giriş bariyeri. Hizmet buluşlarının patenti alınamaz ve 

çoğu durumda hizmet sermaye yoğun değildir. Ek olarak yenilikler rakipler 

tarafından kolaylıkla kopyalanabilir. 
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 Ölçek ekonomisi için minimum olanak. Hizmet aynı anda üretildiği ve 

tüketildiğinden dolayı müşteri tesise gitmeli yada hizmet müşteriye gelmelidir. 

Fiziksel yolculuk limiti gerekliliği pazar bölgesini sınırlandırır ve sonuçta küçük 

ölçekli yerler oluşur. Franchise firmaları satın alma, pazarlama gibi faaliyetleri 

paylaşarak ölçek ekonomisinden yararlanabilirler. Elektronik haberleşmenin 

gelişmesi ölçek ekonomisini kullanmayı kolaylaştırmıştır.  

 Satış dalgalanmaları. Hizmet talebi rastsal olarak haftalık, günlük hatta saatlik 

olarak değişir.  

 Alıcı ve tedarikçilerle anlaşma avantajı yoktur. Küçük ölçekli birçok firmanın 

güçlü alıcı veya tedarikçilerle ticaret yapmada dezavantajları vardır.  

 Ürün ikamesi. Ürün buluşları hizmetler için ikame olabilir (örneğin kendi 

kendine yapılan doğum kontrol testi). Hizmet firmaları sadece rakiplerini değil 

kendilerine ikame olabilecek ürün geliştirmelerini de izlemek zorundadırlar.  

 Müşteri bağlılığı. Kişiselleştirilmiş hizmet kullanan oturaklı firmalar kendilerine 

bağlı müşteri tabanı oluştururlar. Bu yeni hizmet firmaları için bir giriş engeli 

oluşturur.  

 Çıkış bariyerleri. Marjinal hizmet firmaları çok düşük sevideki karla veya hiç kar 

etmeksizin çalışabilir. Örneğin, özel bir firma kar etmek yerine kendi aile 

bireylerini çalıştırmayı tercih edebilir. Antika mağazaları, dalgıç malzemeleri 

dükkanları gibi hobi olarak yaptıkları işle uğraşmaları sahiplerine memnuniyetlik 

verir ve düşük kar marjıyla çalışmayı kabul ederler.  

4.3 Rekabet Stratejileri 

 Üç farklı rekabet stratejisi mevcuttur: maliyet liderliği, farklılaştırma ve odak 

[3]. Bunlar aşağıda incelenmiştir.  

4.3.1 Maliyet Liderliği 

 Maliyet liderliği stratejisi etkin ölçekli tesis, sıkı maliyet ve yönetim kontrolü 

ve genellikle buluşçu teknolojiye gereksinim duyar. Düşük maliyete sahip 
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olmak rekabete karşı defans oluşturur. Çünkü daha az etkin olan rakip rekabetçi 

baskıdan rahatsız olur. Düşük maliyeti uygulamak için genellikle yüksek sermaye 

yatırımı, agresif fiyatlama gerekir.  

4.3.1.1 Düşük Maliyetli Müşterileri Aramak 

 Bazı müşterilere hizmet etmek daha az maliyetlidir ve bu kesim hizmet 

sağlayıcının hedef kitlesi olabilir. Örneğin, araba sigorta şirketleri için askerlere 

tazminat ödeme riski ortalamanın altındadır. Buna bağlı olarak maliyetleri daha 

düşüktür. Ayrıca işlemlerini telefon veya internetle yapmaya daha yatkınlardır. Bu 

bakımdan şirket daha az çalışana ihtiyaç duyar. 

4.3.1.2 Kişisel Hizmeti Standardize Etmek 

 Adli işlemler, sağlıkla ilgili sorunlar kişisel ilgi ister. Ancak bu hizmetler 

standartlaştırılabilir. Buna n iyi örnek aile hekimliğidir. Farklı ailelerin farklı sağlık 

sorunlarıyla rutin olarak ilgilenilir. Burada önemli olan verilen hizmetin rutin 

olmasıdır.  

4.3.1.3 Hizmet Operasyonlarını Kapalıyken Alma 

 Saç kestirme, yolcu taşıma gibi birçok hizmeti vermek için açık olmak 

gerekir. Çünkü bu hizmetler sadece müşteri varken gerçekleştirilebilir. Müşterinin 

bulunması gerekmediği hizmetler için hizmet etkileşimi bazı işlemler kapalıyken 

yapılarak bölünebilir. Örnek olarak rezervasyon işlemleri telefonla yapılabilir. 

Ayakkabı tamiri hizmetinde ayakkabılar akşam bırakılıp sabah alınabilir. Hizmetleri 

kapalıyken gerçekleştirmek çok büyük maliyet avantajları sağlar.  

4.3.2 Farklılaştırma 

 Farklılaştırma stratejisinin temeli farklı olduğu algılanan hizmet yaratmakta 

yatar. Birçok farklı şekilde farklılaştırma yapılabilir: marka imajı, teknoloji, müşteri 

hizmeti, dağıtım ağı, vb. farklılaştırma stratejisi maliyetleri ihmal etmez ama birincil 

öğe müşteri bağlılığını yaratmaktır. Genellikle hizmeti genişleten farklılaştırma 

müşterinin ödemek isteyeceği miktarla aynı seviyedeki maliyetle gerçekleştirilir.  
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4.3.2.1 Soyutları Somut Hale Getirmek 

 Hizmetler çoğunlukla dokunulacak bir şey değildir ve müşteride alıştan akılda 

bırakacak somut bir şey bırakmaz. Müşterinin hatırlaması için birçok otel kendi 

isimlerinin yazıldığı tuvalet malzemelerini kullanıyor. Sigorta ettirilen binaların 

üzerinde genellikle hangi firma tarafından sigorta altına alındığı yazar.  

4.3.2.2 Standart Ürünü Müşteriselleştirmek 

 Ufak bir müşteriye dönük işlemlerle ve az bir ek maliyetle firma hizmetini 

güçlendirebilir. Misafirinin ismini hatırlayan resepsiyon memuru müşterisini devamlı 

hale getirebilir. Standart hazırlanan fast-food ürünlerine istek üzerine hazırlama 

kavramını getirmek diğer firmalar arasında bir farklılaşma yaratır.  

4.3.2.3 Algılanan Riski Azaltmak 

 Alınan hizmet hakkında eksik bilgi birçok müşteri için risk aldıkları hissini 

yaratır. Hizmetle ilgili bilgi veya güven eksikliği olduğu durumlarda müşteri hizmet 

sağlayıcının yapılacak işi açıklaması için ekstra zaman harcamasını ister. Müşteriler 

genellikle güvenilir bir ilişkiyi daha fazla para ödemeye değer bulurlar.  

4.3.2.4 Kaliteyi Kontrol Etmek 

 Emek yoğun hizmetlerde birden fazla tesiste aynı kalitede hizmet sunmak zor 

bir olaydır. Firmalar bu sorunlara çalışanlarını eğitme, prosedür, teknoloji, direkt 

gözetim gibi farklı yollarla yaklaşmıştır. Bir başka sorun ise müşterinin kaliteyle 

ilgili beklentileriyle mevcut durumun uyuşmasıdır.  

4.3.3 Odak 

 Odak stratejisi ihtiyaçları iyi bilinen hedef kitleye hizmet verme üzerine 

dayalıdır. Pazar segmenti belli bir alıcı grubu, hizmet ( spesifik bir hastalık) veya 

coğrafi bölge olabilir. Odak stratejisi firmanın dar hedef kitlesine geniş bir kesime 

hitap eden firmalardan daha etkin ve ucuz hizmet vermesinin üzerinde durur. Sonuç 
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olarak firma müşterinin ihtiyaçlarını daha iyi ve/veya daha ucuza karşılayarak dar 

hedef kitlesinde farklılaştırma gerçekleştirir.  

  

 

 



5. HİZMET KALİTESİ 

 Güler yüzlü hizmet çoğu müşteriyi memnun eder. Günümüzde bazı hizmet 

firmaları hizmet garantisi vererek pazardaki yerlerini farklılaştırıyor. Hatalı malı 

tamir eden veya yenisi veren ürün garantisinden farklı olarak, hizmet garantisi 

memnun kalmayan müşteriye para iadesi, indirim veya bedava hizmet sunar. 

Lufthansa havayolları TD.X özel kargo servisinde verilen kargoyu istenilen zamanda 

istenilen yere ulaştırma garantisi veriyor. Eğer gerçekleştiremezse tazminat ödemeyi 

taahhüt ediyor. [4] 

 Garantinin bir başka yararı da geri beslemedir. Bu sayede müşteriler 

şikayetlerini arkadaşları yerine firmaya anlatırlar.  

5.1 Hizmet Kalitesini Tanımlama 

 Hizmet için kalite değerlendirmesi genellikle müşteriyle hizmet verici 

arasındaki etkileşimle oluşan hizmet verme işlemi sürecinde oluşur. Hizmet 

kalitesiyle müşteri memnuniyeti alınan hizmetin algılanmasıyla istenilen hizmet 

beklentileriyle karşılaştırılması olarak tanımlanabilir. Beklentiler geçilirse hizmet 

olağanüstü olarak algılanır. Beklentiler karşılanmazsa hizmet kalitesi kabul edilemez 

sayılır. Beklentiler algılanan hizmetle aynıysa kalite memnun edicidir. Şekil 5.1 

çeşitli kaynaklara dayanan beklentileri göstermektedir. [4] 

Güvenilirlilik. Söz verilen hizmeti sürekli olarak sunma yeteneği. Güvenilir 

hizmet performansı müşteri beklentisidir ve hizmetin her zaman hatasız, zamanında 

ve aynı yolla yapılması anlamına gelir. Örneğin, birçok insan için her gün aynı 

zamanda mektup almak birçok insan için önemlidir.  
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 Çevreden   Kişisel  Geçmiş   

 duyulanlar  ihtiyaçlar   Deneyim   

        

Hizmet Kalitesinin   Beklenen   Algılanan Hizmet Kalitesi  

Boyutları   hizmet  1. Beklentiler aşılır  

Güvenilirlik     BH<AH (Kalite sürprizi) 

Hassasiyet    2. Beklentiler karşılanır  

İkna etme   Algılanan   BH= AH (Memnun edici kalite) 

Empati    hizmet   3. Beklentiler karşılanmaz 

Somut varlıklar     BH>AH ( Kabul edilemez kalite) 

ŞEKİL 5.1: Algılanan Hizmet Kalitesi 

Hassasiyet. Müşteriye yardım etme ve çabuk hizmet sunma isteği. Müşteriyi 

bekletmek kalitenin negatif olarak algılanmasına neden olur. Hizmet hatası oluşursa 

bunu çabuk ve profesyonel biçimde çözmek kalitenin pozitif olarak algılanmasını 

sağlar.  

İkna etme. Çalışanların bilgi ve nezaketiyle birlikte güven ve rahatlık yaratma 

yetenekleri. İkna etme boyutu şunları içerir: hizmet verme yeteneği, müşteriye 

naziklik ve saygı gösterme, müşteriyle etkin iletişim. 

 Empati. İlgi gösterme ve müşteriye bireyselleştirilmiş ilgi. Empati şu özellikleri 

kapsar: yaklaşım, duyarlılık, müşterinin ihtiyaçlarını anlama çabası.  

Somut varlıklar. Fiziksel tesisin, ekipmanların, personelin ve iletişim gereçlerinin 

görünüşü. Fiziksel şeylerin durumu (örneğin temizlik) bakım ve ilginin somut 

kanıtıdır.  

 Müşteriler bu beş boyutu hizmet kalitesi hakkında karar vermek için kullanır. 

Bu beklenen ve algılanan hizmetin karşılaştırılmasına dayalıdır. Beklenen ve 

algılanan arasındaki fark hizmet kalitesinin ölçüsüdür. Memnuniyet pozitif veya 

negatif olabilir. 
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5.1.2 Hizmet Kalitesindeki Boşluklar 

 Önde gelen hizmet firmaları için beklenen ve algılanan hizmet arasındaki 

farkı ölçme işlemi rutin bir olaydır. Müşteri beklentileriyle algılanan arasındaki fark 

Boşluk 5 olarak tanımlanmıştır. [1] Görüleceği üzere hizmet verilmesiyle ilgili dört 

boşluğun büyüklüğüne ve yönüne bağlıdır.  

 İlk aralık müşteri beklentileri ve bu beklentilerin yönetim tarafından 

algılanması arasındaki farktır. Boşluk 1 yönetimin müşterilerin reklam, geçmiş 

deneyim gibi kaynaklara dayalı olarak beklentilerini nasıl oluşturduğunu tam olarak 

anlayamamasından doğar. Bu boşluğu kapatma stratejilerinden bazıları şunlardır: 

Pazar araştırmasını arttırmak, yönetim ve temas kuran çalışanlar arasındaki iletişimi 

büyütmek, müşteriyle arasındaki mesafeyi düşürmek.  

 İkinci aralık yönetimin müşteri beklentilerini karşılayacak hedef hizmet 

kalitesi seviyesini belirleme ve bunları çalışır spesifikasyonlara dönüştürmedeki 

yetersizliklerinden doğar. Boşluk 2 yönetimin hizmet kalitesine olan desteğinin 

eksikliği veya müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın yapılabilir olarak görmemelerinden 

kaynaklanabilir. Amaç belirlemek ve hizmeti standartlaştırmak boşluğu kapatabilir.  

 Üçüncü aralık hizmet performansı aralığı olarak tanımlanır. Çünkü verilen 

gerçek hizmet yönetim tarafından belirlenen özelliklere uymaz. Takım çalışmasının 

eksikliği, çalışan seçimindeki zayıflık, yetersiz eğitim ve yetersiz iş tasarımı gibi 

sebeplerden dolayı Boşluk 3 oluşabilir.  

 Hizmet müşteri beklentileri firmanın medyadaki reklamları ve diğer iletişim 

yollarıyla oluşur. Boşluk 4 verilen sözler ve iletişim kuran personelin verdiği bilgi 

ekliği formunda dışsal iletişim ve hizmet verilmesi arasındaki farklılıktır.  

5.2 Hizmet Kalitesini Ölçmek 

 Hizmet kalitesini ölçmek zor bir eylemdir, çünkü müşteri memnuniyeti birçok 

somut olmayan faktörle belirlenir. Fiziksel özellikleri nesnel olarak ölçülebilen 

mamullere ters olarak hizmet kalitesi birçok psikolojik özellik içerir. Bunun ötesinde 

hizmet kalitesi sağlık bakımında olduğu gibi anlık değerden öte ilerisi için önem 
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taşır.  

5.2.1 Servqual 

 Hizmetin beş boyutunu (güvenirlilik, hassasiyet, ikna etme, empati ve somut 

varlıklar) ölçmek için SERVQUAL adında çoklu ölçek geliştirilmiştir. İki parçadan 

oluşur. İlk kısımda belli bir hizmet için müşterilerin beklentileri ölçülür. İkinci 

kısımda ise belli bir hizmet firması için müşterinin algılaması ölçülür.  

 Hizmet kalitesinin skoru müşterinin beklentileriyle algılamaları arasındaki 

fark hesaplanarak bulunur. Bu skor Boşluk 5’i verir. Benzer yöntemle diğer aralıklar 

da hesaplanabilir.  

 Bu yöntem çeşitli hizmet sektörleri için kullanılabilir. Ama en önemli 

fonksiyonu periyodik anketlerle hizmet kalite trendinin takip edebilmektir. Birden 

fazla tesisi olan şirketler için SERVQUAL düşük hizmet kalitesi olanı bulmak için 

kullanılabilir. Yönetim bu tesise odaklanıp hataları giderebilir.  

5.2.2 Benchmarking 

 Bir şirketin hizmet kalitesinin ölçümü “benchmarking” işlemi olarak bilinen 

sınıfının en iyisi olarak bilinen diğer şirketin performansıyla karşılaştırarak da 

yapılabilir. Örneğin, Singapur Havayolları’nın kabin hizmetinin bir saygınlığı vardır; 

Federal Express bir gecede dağıtım yapar. Her kalite boyutu için bazı hizmet 

firmaları en iyi olarak saygınlığı vardır. Benchmarking sadece istatistikleri 

karşılaştırmak değildir. Lider firmayı ziyaret edip yönetimin farklı hizmet 

performans düzeyini nasıl yakaladığını ilkelden öğrenmeyi de kapsar. Bilginin 

sahiplenilmesinden dolayı çoğunlukla firmaların kendi alanlarının dışına çıkması 

gerekir. Örnek olarak, bazı üretim firmaları iş istasyonlarındaki değiştirme süresini 

azaltmak için araba yarışlarına gidip pit-stopları incelemişlerdir.  

5.2.3 Hizmet Kalitesinin Kapsamı 

 Hizmet sisteminin genel bir görüntüsü olası hizmet kalite ölçülerini 

belirlemek için gereklidir. Kalite beş açıdan incelenebilir: içerik, proses, yapı, çıktı 

ve etki.  
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5.2.3.1 İçerik 

 Standart prosedür mü takip ediliyor? Örneğin, bir dişe dolgu yaparken dişçi 

kabul görülen bir tıbbi yöntemi mi izliyor? Rutin hizmetler için genellikle standart 

operasyon prosedürleri geliştirilir.  

5.2.3.2 Proses 

 Hizmet prosesindeki olayların sırası uygun mu? Öncelikli konu eylemleri 

mantıklı bir sırada yapmak ve kaynakları koordineli kullanmaktır. Müşteri ve 

personel arasındaki etkileşim gözlenir. Aynı zamanda personelin arasındaki iletişim 

de incelenir. Kontrol sayfaları genel olarak kullanılan bir yöntemdir. Ambulans gibi 

acil durumlar için tehlike durumları gerçekçi bir ortamda hazırlanır ve test edilir. 

koordinasyon ve eylem sıralamadaki aksaklıklar belirlenir ve düzeltilir.  

5.2.3.3 Yapı 

 Fiziksel tesisler ve organizasyonel dizayn hizmet için uygun mu? Tesis ve 

destek ekipmanlar yapısal boyutun bir kısmıdır. Personelin özelikleri ve 

organizasyonel tasarım da önemli kalite boyutlarıdır.  

 Tesisin ve ekipmanların yeterliliği belirli standartlarla karşılaştırılarak 

belirlenebilir. İyi tanınan bir fast-food restoranı temizliğe verdiği önemle hatırlanır. 

Mağaza yöneticileri ani denetimlere tabi tutulabiliyorlar. İşe almak için personel 

özellikleri, promosyon standartları tutturmak için önemlidir. Üniversite profesörleri 

yayın yayınlatmadıkça, genellikle kontratları yenilenmez. Çünkü tanınmış bir 

dergide makale yayınlamak araştırma kalitesinin bağımsız bir kanıtı olarak kabul 

edilir. Kaliteyi kontrol etmede etkin bir organizasyonel ölçü aktif kendini 

değerlendirme prosedürünün ve performans düzeylerinin bilmelerini sağlayabilir.  

5.2.3.4 Çıktı 

 Durumdaki hangi değişim hizmeti etkiledi? Hizmet kalitesinin nihai ölçüsü 

sonuç üzerideki bir çalışmadır. Müşteri memnun kaldı mı? Restoranlarda masaların 

üstündeki şikayetlerimizi yazmamız için çoğunlukla bir kart bulunur. Müşterilerin 

şikayetleri çıktı boyutu bakımından en etkili kalite ölçülerinden biridir. Kamu 
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hizmet için şikayetler belli bir seviyenin üstüne çıkana kadar durum normal sayılır. 

Bazı ölçütleri (örneğin şikayet) izleyerek çıktıyı gözlemleme yaygın olarak kullanılır. 

Örneğin, hastanenin performansı bazı ölçüleri endüstri normlarıyla karşılaştırılarak 

gözlemlenir. Her 1000 ameliyattaki enfeksiyon oranı standart altı operasyon odası 

prosedürlerini uygulayan hastaneleri tespit etmek için kullanılabilir.  

 Çıktı kalitesini ölçmek için yaratıcı yaklaşımlar bulunabilir. Çöp toplama 

işinin kalitesi çöp arabası geçtikten sonra sokakların fotoğrafları çekilerek 

belirlenebilir. Çıktı kalitesinin çoğunlukla unutulan ölçütü kendi performansıyla 

gururlanan hizmet personelin memnuniyetidir.  

5.2.3.5 Etki 

 Hizmetin müşteri üzerindeki uzun dönemli etkisi nedir? Bir yerdeki halk 

geceleyin sokaklarda güvenle dolaşabiliyorlar mı? Bu sorunun yanıtı polis hizmetinin 

etkisinin ölçüsü olabilir. Sağlık bakımının genel etkisi yaşam süresi, küçük ölüm 

oranı ve eğitimin etkisi genellikle okuryazarlık oranı ve ulusal standardize edilmiş 

testteki performansa göre ölçülür.  

 Unutulmamalıdır ki etki aynı zamanda hizmet ve ulaşılabilirlik ölçülerini 

içermelidir. Genellikle birim bölgedeki hizmet verilen nüfus olarak belirlenir. Etki 

ölçümünün ticari örneği ışıklı tabelalarla yazılan McDonalds’lardaki satılan 

hamburger sayısıdır. Bankanın borç faiz oranı kurumun toplum üzerindeki ekonomik 

etkisinin ölçüsü olabilir.  

5.2.4 Balanced Scorecard 

Balanced scorecard amaçları, girişimleri ve ölçütleri organizasyonun 

stratejisine bağlayarak şirketin tüm seviyesindeki uygulama ve yönetim stratejisi için 

organizasyonel iskelettir. Balanced scorecard finansal metrikleri müşteri perspektifi, 

içsel iş prosesleri ve organizasyonel büyüme, öğrenme ve buluş etrafındaki diğer ana 

performans metrikleiyle birleştirerek organizasyonun genel performansının 

görünüşüdür.  

Profesör Robert Kaplan ve David Norton 1990’ların başında balanced 

scorecard’ı (BSC) geliştirmişlerdir. Kaplan ve Norton’a göre “Balanced 
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Scorecard bir organizasyonun misyon ve stratejisini kapsamlı performans setine 

dönüştürür ve stratejik ölçüm ve yönetim için iskelet oluşturur” [5]. Çoğu 

organizasyon finansal göstergeler bakarak kurumsal performansı değerlendirir. 

Ancak finansal ölçütler tek başına organizasyonun kritik başarı faktörleri için dengeli 

bakış açısı değildir. Çünkü finansal veriler geçmişi ölçmeye meyillidir.  

Balanced scorecard dört ana perspektife dayalıdır. Bunlar finansal amaçlar – 

“Yatırımcılara nasıl bakarız?” müşteri perspektifi – “Müşterilere nasıl bakarız?” içsel 

prosesler – “Hangi içsel proseslerde iyileşmeliyiz?” ve öğrenme ve büyüme – 

“Organizasyon nasıl öğrenir ve büyür?”. [6] 

5.2.4.1 Balanced Scorecard, SWOT ve QFD 

 Hemen hemen tüm yöneticiler rekabette avantaj elde etmek için kaliteli 

hizmet sunmanın önemini anlamıştır. Avantaj kazanmak başarılı olmak hatta hayatta 

kalmak için anahtardır. Ancak organizasyonel stratejilerin çoğu dayanıklı değildir. 

Nedeni ise bu stratejilerin iyi düzenlenmemesi ve zamana karşı dayanamamasıdır. 

Güçlü organizasyonel taktikler, patentler, marka adı tanınması gibi, kolaylıkla taklit 

edilemez.  

 İnsanların yanlış stratejileri uyguladıktan sonra çoğunlukla söyledikleri bir 

söz vardır: şimdiki bildiklerimi bilseydim, daha farklı yapardım. Karmaşıklığın 

etrafında dolanma, hızlanma ve değişim zamanında yaşarken doğru kararı almak 

stratejik planlama için çok önemlidir. Her organizasyonun ve bireyin kendisine has 

güçleri, zayıflıkları, olanakları ve tehditleri vardır. SWOT analizini balanced 

scorecardla bağdaştırarak organizasyonlar zayıflıklarına karşı güçlü yanlarını 

dengeleyebilir ve pazardaki olanaklarını optimize edebilirler. [7] 

5.2.4.2 SWOT Analizi 

Stratejiler tasarlamada SWOT analizi uygulanırken aşağıdaki ana hatların 

kullanılması yararlı olur [8]. 
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Güçler  

  Organizasyonunuzun güçlü yanlarını belirleyin. Bu hem iç hem de dış 

müşterilerden olmalı. Mütevazı olmayın, olabildiğince pragmatik olun.  

 Müşteriler rakiplerin yerine neden sizi seçiyor? 

 Rakiplerinizin taklit edemeyeceği ürün veya hizmet var mı (şimdi ve 

gelecekte)? 

Zayıflıklar 

 Sadece sizin açınızdan değil, müşterilerin bakış açısından da 

organizasyonunuzun zayıflıklarını belirleyin. Bir organizasyon için zayıflıkları kabul 

etmek zor olmasına rağmen ertelemeden acı gerçekle yüzleşmek en iyisidir.  

 Etkinliği arttırabilecek operasyon veya prosedür var mı? 

 Rakipler sizin organizasyondan neyi veya neden daha iyi yapıyor? 

 Organizasyonunuzun farkında olması gereken herhangi bir sakınılacak şey 

var mı? 

 Rakibinizin ele geçirdiği bir pazar dilimi var mı? 

Olanaklar 

 Diğer bir büyük faktör organizasyonunuzun pazarda nasıl büyümeye devam 

edeceğini belirlemektir. Olanaklar teknolojideki değişim, devlet politikası, sosyal 

davranışlar gibi her yerdedir.  

 Pazardaki ilgi çekici olanaklar nelerdir ve nerededirler? 

 Pazarda büyüyen trendler var mı? 

 Organizasyonunuz gelecekte yeni olanaklar yaratacak neler öngörüyor? 

Tehditler 

 Kimse tehditlerden hoşlanmaz ancak yine de onlarla yüzleşmek gerekir. 



 

39 

Tehditler dışsal faktörlerdir ve kontrol edilemez. Çok değişken durumlarda bile 

tehditlere hazırlanmak ve onlarla yüzleşmek hayati önem taşır.  

 Rakibiniz organizasyonel gelişmenizi durduracak ne yapıyor? 

 Ürünlerinizde veya hizmetlerinizde yeni gereksinimler getirtecek talepte 

değişiklikler var mı? 

 Değişen teknoloji pazardaki yerinize zarar veriyor mu? 

5.2.4.3 SWOT Analizi ve Balanced Scorecard Arasındaki Bağlantı 

Balanced scorecardın uygulanmasındaki ilk adım şirketin vizyon ve 

stratejisini açığa kavuşturmaktır. İlk olarak SWOT analizi uygulamak işe yaran 

stratejiler geliştirerek gerçekten balanced scorecard uygulamasına geçerken adım taşı 

olarak iş görecektir.  

5.2.4.4 Balanced Scoercard Ve Kalite Fonksiyonu Açınımı Arasındaki Bağlantı 

 Geleneksel şirketler sonuçlara dayalı olarak yönetilirler. Bu davranışsal 

bilimdir. Tipik yönetim hedefleri gerçekleştirir. Sonra hedefler performans ve 

sonuçlar ölçülerek değerlendirilir. Bu hedeflerle yönetimdir. Tepe yönetim kalite 

iyileştirmenin sonuyla, sadece sonuçla ilgilenir. Sonuçları başarmak için gereken 

yöntemler, sistemler ve kaynaklar orta yönetim veya mühendislerin marifetine 

bırakılmıştır. Organizasyonlar QFD’yi stratejik planlama aracı olarak kullanabilirler.  

 Kalite fonksiyonu açınımı (QFD) hem içsel hem dışsal müşterilerin sesini 

açıkça duyulduğundan emin olmak ve ürün veya hizmet geliştirmede takip edilecek 

güçlü kalite güvence aracıdır [9]. QFD’nin kalbi kalite evi denilen matristir. İki ana 

parçadan oluşur, “Ne” ve “Nasıl”. QFD kullanırken en önemli konu “Ne”yi –

müşterilerin ihtiyaçları- tanımlamak ve anlamak ve de müşteri ihtiyaçlarını 

karşılamak için “Nasıl”ları belirlemektir.  

 BSC kalite fonksiyonu açınımındaki “Ne”leri tanımlamak için güçlü bir 

araçtır. Ancak “Nasıl”ları belirlemez. BSC ve QFD bağdaştırılarak daha tutarlı 

stratejik yönetim sistemi yapılabilir.  
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 5.3 Tasarımda Hizmet Kalitesi 

 Kalite bir ürüne hiçbir zaman eklenememiştir. Bu durum hizmet için de 

geçerlidir. Kalite hizmet verme sisteminin tasarımıyla başlar. Aşağıda bu konuyla 

ilgili yaklaşımlar yer almaktadır.  

5.3.1 Hizmet Paketinde Kalite Uyumu 

 Yaklaşımlardan ilki hizmet paketindeki dört boyuta odaklanmaktır. Maliyet 

liderliğinde rekabet eden bir oteli ele alalım. [1] 

1. Destek tesisi. Mimari olarak, bina bakım gerektirmeyen beton bloklar gibi 

malzemelerden inşa edilecek şekilde tasarlanır. Toprak yer altı otomatik sulama 

sistemiyle sulanır. Havalandırma ve ısıtma sistemi bozuklukların tek bir  odayı 

etkileyecek şekilde tekil oda üniteleri kullanılarak merkezileştirmeden 

uzaklaştırılır.  

2. Destek malları. Oda mobilyaları dayanıklı ve temizlemesi kolay mallar seçilir. 

Atılabilir plastik kaplar daha pahalı olan ve temizlenmesi gereken cam yerine 

kullanılır.  

3. Açık hizmetler. Temizlikçiler standart biçimde odaları temizleyecek ve 

düzeltecek şekilde eğitilirler. Her odanın aynı görünüşü olur. 

4. Kapalı hizmetler. Resepsiyon görevlileri olarak görünüşü güzel olan, iyi iletişim 

ilişkileri olan kişiler işe alınır. Standart operasyon prosedürü (SOP) eğitimi tüm 

müşteriler için aynı şekilde davranılmasını güvence altına alır.  Online bilgisayar 

sistemi müşterileri faturalarını, rezervasyonları ve kayıt işlemini izler. Bu sistem 

müşterilerin hızlıca kontrol edilmesini ve otomatik olarak odanın temizlenmesi 

için boş olduğunu temizlik görevlilerine haber verir.  

5.3.2 Poka-Yoke 

Shigeo Shingo’ya göre işçilerin işlerinde kullanılan kalite kontrol 

mekanizmaları ve rutin işleri yüksek maliyet gerektirmeden yüksek kalite 

sağlayabilir. Gözlemlerine göre hatalar işçilerin yetersizliklerinden meydana 
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gelmemekte. Dikkatlerinin dağılmasından veya işçinin rahatsız edilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Poka-yoke “Hata geçirmeyen” aletler olarak tanımlanabilir. 

Poka-yoke metotları işçilerin hata yapmasına olanak vermeyecek kontrol listelerini 

ve kılavuz aygıtlarını kullanır. [10]  

Örnek olarak aynı miktarda patates miktarı verilmesini ölçen McDonalds’ın 

patates kızartması doldurma kepçesi verilebilir. Bu poka-yoke aygıtı aynı zamanda 

temizlik ve estetik katar. Fiziksel tasarımla çalışan inisiyatifini sınırlamak veya SOP 

kullanmak hizmet kalite kontrolünde önemli bir stratejidir. Çünkü yönetimin hizmet 

prosesine karışması ve kalite onaylama sistemini uygulaması zordur.  

5.3.3 Kalite Fonksiyonu Açınımı 

Ürün tasarım aşamasında kalite fonksiyonu açınımı (QFD) adı verilen bir 

işlem Japonlar tarafından geliştirilmiştir. İşlem mühendislik karakteristiklerine göre 

müşteri nitelikleriyle ilgili belli bir ürün için “kalite evi”olarak değinilen bir matrisle 

sonuçlanır. QFD’nin temel düşüncesi ürünlerin müşteri istek ve beğenilerine göre 

tasarlanmasıdır. Pazarlama, tasarım mühendisliği ve üretim fonksiyonları koordineli 

olmalıdır. Kalite evi belli bir ürün veya hizmet için müşteri memnuniyetini 

tanımlanabilir ve ölçülebilir özelliklere çevirmeye yarayan bir tablodur. [1] 

QFD ürün planlama için geliştirilmiş olmasına rağmen hizmet verme 

sistemleri tasarımı uygulamaları çok yaygındır.  

5.4 Hizmet Kalitesini Başarma Araçları 

5.4.1 Hizmet Kalitesi Kontrolü  

Hizmet kalitesinin kontrolü geri besleme kontrol sistemi olarak görülebilir. 

Geri besleme sisteminde çıktı bir standartla karşılaştırılır. Standarttan sapma girdiye 

geri bildirilir ve sonrasında çıktıyı tolere edebilecek aralıkta tutmak için gerekli 

ayarlamalar yapılır. Evdeki termostatlar geri besleme kontrol için bilinen bir örnektir. 

Oda sıcaklığı sürekli izlenir. Sıcaklık mevcut değerden düştüğünde ısıtıcı devreye 

girer ve istenilen sıcaklığa erişinceye kadar çalışmaya devam eder.  
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 Hizmet kavramı amaçları belirlemek ve sistem performansının ölçütlerini 

tanımlamak için bir temel oluşturur. Çıktı ölçüleri gereksinimlere uymak için alınır 

ve izlenir. Gereksinimlere uymayanlar nedenlerini tanımlamak ve düzeltme eylemini 

belirlemek için incelenir.  

 Hizmet sistemleri için etkin kontrol döngüsü uygulamak zordur. Problemler 

hizmet performansı metriklerinin belirlenmesinden başlar. Hizmetin soyut doğası 

direkt ölçmeyi zorlaştırır ancak imkansız değildir. Hizmet kalitesinin birçok vekil 

ölçüleri mevcuttur. Örneğin, müşterilerin bekleme süresi kullanılabilir. Bazı kamu 

hizmetlerinde şikayet sayısı kullanılmaktadır.  

 Hizmet performansının gözlenmesi eş zamanlı üretim ve tüketim nedeniyle 

karışmaktadır. Müşteri ve sağlayıcı arasındaki yakın arayüz gereksinimlere 

uygunluğu gözlemlemek için yapılacak direkt müdahale etmeyi engellemektedir. 

Müşteriler olay gerçekleştikten sonra anket doldurtarak hizmet kalitesi hakkındaki 

izlenimleri sorulabilir. Final müşteri izlenimlerini takip etmek gelecekteki satışların 

kaybolmasından kaçınmak için çok geç olabilir. Hizmet kalitesi kontrolündeki bu 

zorluklar dağıtım prosesine odaklanmayı ve üretimden ödünç alınan istatistiksel 

proses kontrolünü uygulamayı teşvik eder.  

5.4.2 İstatistiksel Proses Kontrolü 

 Hizmet performansı çoğunlukla anahtar indikatörlerle değerlendirilir. Örnek 

olarak, eğitim performansı ÖSS sınavıyla ölçülür. Polisin suç önleme programının 

etkinliği suç oranıyla değerlendirilir.  

 Hizmet prosesinin işlemesi beklenen gibi değilse ne olur? Genellikle sorunun 

nedenini belirlemek için bir inceleme yapılır ve düzeltecek eylem önerilir. Ancak 

performans varyansları rastsal durumlardan meydana gelebilir ve belli bir nedeni 

olmayabilir. Karar verici hizmet performansındaki gerçek sapmayı bulmak ister ve 

düşük hizmetle ilgili oluşacak hata kayıplarından kaçınmak ister. Öteki açıdan doğru 

biçimde işleyen bir sistemde gereksiz bir değiştirme yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Kaliteyi kontrol ederken iki tip hatayla karşılaşılabilir. Bu riskler zarar gören tarafı 

belirleyecek isim verilmiştir. Gerçekte doğru işleyen proses kontrol çıkmış olarak 

algılanırsa üretici riski olan 1. Tip hata yapılmış olur. Gerçekte kontrolden çıkmış bir 
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proses düzgün işliyor olarak algılanırsa tüketici riski olan 2. Tip hata yapılmış olur. 

[1] 

 Kontrol çizelgesi, prosesin kontrol altında olup olmadığını belirlemek için 

proses metrikleri değerleri göstergesi çizmek için kullanılır. Normdan olağanüstü 

sapan performansları gözlemlemeğe olanak veren bir çizelgedir. Bir ölçüt kontrol 

limitlerinin dışına – üst kontrol limitinin (UCL) yukarısına veya alt kontrol limitinin 

(LCL) altına – düşerse proses kontrol altında değil demektir. Özet olarak sistemin 

ilgiye ihtiyacı vardır.  

 Bir kontrol çizelgesi oluşturmak bir örneklemin ortalaması için güven 

sınırlarını belirlemeye benzer. Örneklem ortalamaları merkezi limit teoremine göre 

(temel istatistik herhangi bir şekilde dağılmasına rağmen bu istatistikten oluşturulan 

ortalama değerler normal dağılıma sahiptir) normal dağılma eğilimindedir. Standart 

normal tablolarından normal dağılımın yüzde 99.7’sinin ortalamadan 3 standart 

sapma içerisine düştüğünü biliyoruz. Bu bilgiden yararlanarak hizmet performansı 

için ortalama ve standart sapma belirlenebilir. Bu parametreler, performans ölçütü 

ortalaması için yüzde 99.7 güven aralığı oluşturmak için kullanılır. Gelecek 

örneklem ortalamalarının bu güven aralığı içine rastsal olarak düşmesi beklenir. Eğer 

düşmezlerse prosesin değiştiği veya ortalamanın yer değiştirdiği sonucuna varırız.  

 Kalite kontrol çizelgesinin oluşturulması ve kullanılmasındaki aşamalar 

aşğıdaki gibi sıralanabilir: [1] 

1) Hizmet sistem performans metriklerini belirleyin. 

2) Sistem performans ölçümlerinin yapılması için popülasyon ortalaması ve 

varyansını tahmin edecek geçmiş verileri toplayın. 

3) Örneklem boyutunu belirleyin. Örneklemi kullanarak popülasyon ortalaması ve 

varyansını tahmin edin ve 3 standart sapma kontrol limitlerini belirleyin.  

4) Çizelgede rastsal olarak toplanan örneklem ortalamalarını gösterin ve sonuçları 

aşağıdaki gibi inceleyin: 

a) Proses kontrol altında (örneklem ortalaması kontrol limitlerini içine düşer) 



 

44 

b) Proses kontrol altında değil (örneklem ortalaması kontrol limitinin dışına 

düşer veya peşpeşe yedi örneklem ortalamanın üstüne veya altına düşer). Bu 

durumda: 

i) Durumu inceleyin 

ii) Düzeltecek eylemi yapın 

iii) Eylemin sonuçlarını kontrol edin 

5) Periyodik olarak kontrol çizelgesini güncelleyin ve yeni verileri kullanın 

Kontrol çizelgeleri performans ölçütüne göre iki gruba ayrılır. Değişken 

kontrol çizelgesi (-çizelgesi) uzunluk, yükseklik veya zaman gibi sürekli değerleri 

olan metrikleri tutar. Nitelik kontrol çizelgesi (p-çizelgesi) yüzde olarak hata sayısı 

gibi sürekli olmayan verileri kaydeder.  

5.5 Hizmet Kalitesinin Uygulanması  

 Hizmet sektörlerinde son yıllarda belirgin reformlar olmuştur. Ekonomik 

resesyon, teknolojik gelişme ve globalleşme rekabeti arttırmıştır. Bu baskılar hizmet 

verme olanakları değiştirmiş ve kalite etiğini öne çıkarmıştır.  

 Araştırmalar kaliteli hizmetin çok değişken pazarda rekabetçi farklılaşma için 

gerekli olduğunu göstermiştir. Müşteriler her geçen gün daha dikkatli oluyor ve 

şirket bağlılıklarını ürün ve hizmet kalitesinde sürekli iyileştirme yapan şirketlere 

kaydırıyorlar. İçsel işlemler firmanın iç stratejik vizyonuna uygun yolla 

yönetilmelidir [11]. Bu stratejik vizyon firmanın hedef pazarını, hizmet konseptini, 

operasyon stratejisini ve hizmet verme sistemini hizmet verilen müşteri değerini 

arttırarak birleştirme yöntemi olarak görülmelidir. Bu yolla yöneticiler pazardaki 

müşterilerin talepleri doğrultusunda sürekli mevcut proseslerini değerlendirirler ve 

Pazar gereksinimleriyle operasyonlarını güncelleştirirler. Geçmiş yıllarda pazarda 

görülen ürün ve hizmet kalitesi çok değişmiştir. Kalite müşteri seçiminde belirleyici 

rol olarak fiyatın yerini almıştır ve kalite dinamiğini yönetmek hiç olmadığı kadar 

önemli konuma gelmiştir. Bu açıdan kalite yönetimi bir organizasyonun toplam 

etkiliğini, esnekliğini ve rekabetçiliğini arttıran tamamlayıcı yaklaşım olarak 
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sunulur [12]. Kalitedeki iyileştirmeler onların rekabetçi uygulamalarını anlamadan 

hiçbir işe yaramaz.  

 Kalite oluşturulmasının rekabetçi ve iş uygulamaları literatürde fazla 

incelenmesine rağmen ayrı kavramlar olarak değerlendirilmiştir. Son zamanlarda 

strateji ve hizmet kalitesi arasındaki bağı inceleyen çalışmalar yapılmıştır [13]. 

Stratejik literatür hizmet kalitesiyle beraber ele alınmazken hizmet kalite yazıları 

stratejik boyuttan yoksundur. Kaliteye verilen öneme rağmen stratejik yönetim kalite 

kavramında eksik bir konu olarak bulunmaktadır.  

 Kalite programlarının yönetiminde orta kademe yöneticilerin önemini ve 

rolünü inceleyen çalışmalarda da eksiklik vardır [14]. Orta seviye yöneticilerin 

uygulama girişimlerinin başarısında önemli rolleri vardır. Kalite iyileştirme girişim 

etkin olarak uygulanacaksa orta yönetici katılımı esas unsurdur. Orta seviyeli 

yöneticilerin desteği alınırsa başarılı kalite uygulaması gerçekleşir. Çünkü takımlara 

gelen ve giden bilgilerin kanalı olmaları ve gücü paylaşmayı veya kıskançça 

korumayı seçebilecek olmalarından dolayı orta yöneticiler kalite çabalarını 

gerçekleştirebilir veya baltalayabilir.  

 Hizmet kalite uygulamasının başarısı iki temel faktöre bağlanabilir. 

Bunlardan birincisi üst yönetim desteği ve çalışanların becerikliliğidir. [15] 

5.5.1 Üst Yönetim Desteği 

 Bu faktör üst yönetimin kalite prosedürlerinin uygulanmasına olan 

katılımıdır. Kaliteye olan üst yönetim desteğiyle beraber ortak çalışma ve uygulanan 

girişimlerin değerlendirilmesini de kapsar. Kalite girişimlerinin uygulanmasında orta 

yönetim katılımı çok önemlidir.  

 Faktörün uygulama üzerinde direkt etkisi vardır. Özellikle üst yönetim 

desteği ve yardımı önemli rol oynar. Bununlar beraber endirekt etkileri de vardır. 

Yöneticiler kaliteye tam destek verdiklerinde uygulanması için gereken tüm 

kaynakları sağlarlar. Müşterilerin kalite hakkındaki düşüncelerini değerlendirmek 

için de üst yönetimin katılımı gereklidir. Kalite girişimlerinin yapılabilmesi için 

şirket içi organizasyonlar ve ayarlamalar yapmak da üst yönetim tarafından 

yönlendirilir. Kalite ve genel strateji arasındaki bağ ve genel etkinlik için de üst 
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yönetimin desteği ve katılımı önemlidir.  

 Üst yönetim desteği kalite girişimlerinin etkin olarak uygulanması için 

gereklidir. Kalite girişimlerini operasyonlaştırırken üst yönetim için 

organizasyonlarında gelişme ve uygulama arasındaki tutarlılığı sağlamak önemli bir 

konudur. Üst yönetim seviyesinde oluşan kalite stratejilerine karşı dirençler yıllar 

boyunca kazanılmış yönetim değerlerinin değişimler nedeniyledir. Yeni sistemlerin 

oluşturulması bir çok organizasyon için zordur. Kalite uygulamasında açıklık 

sağlamak için katılım önemli bir adımdır. Diyalog ve geri besleme yoluyla 

yöneticiler kültürel alışkanlıkları, iletişimi ve ödül sistemlerini biçimlendirebilir. 

Bunlar kalite girişimlerini direkt etkileyen alanlardır. Tutarsız davranışlar 

belirlenebilir ve üst yöneticiler organizasyon içindeki tüm seviyelerdeki 

anlaşmazlıkları belirleyebilir. Dahası, gelecek kalite girişimlerini biçimlendirecek 

bilgilerin müşteri ve çalışanlar tarafından toplanabilir. Açık iletişim ve katılım 

sistemlerini geliştirmede ve uygulamalarını üretim yapmayan alanlara yaymada 

kalite yönetimi bir yumuşak taraf geliştirmiştir. İleri düzeyde çalışan ilişkisine, 

katılımına ve grup problem çözmeye gereksinim vardır.  

 Açık ve çapraz fonksiyonaliteye dayalı organizasyonları uygulama süresince 

hatta öncesinde yönetmek zordur. Departmanlar arasındaki sınırları geçmek sorun 

yaratmaktadır. Formal yapısal ayarlamalar fonksiyonlar arasındaki başarılı işlem 

birleşimini yardımcı olur. Üst yöneticiler tepeden çapraz foksiyonaliteye destek 

vermeliler ve toplantılar yaparak, informal tartışmalarla uygulanmasına yardımcı 

olmadırlar.  

5.5.2 Çalışan Becerikliliği 

 İkinci faktör uygulama işlemini yönetme ve yardımcı olma yöntemlerini 

belirleyen çalışan becerikliliğidir. Etkin kaliteli hizmet verilmesi çalışanların 

müşteriyle olan bağlantılarını yönetebilmelerine dayalıdır. Bu konuyu etkileyen 

yetenekleri ve rekabet etme güçleri organizasyonca verilen eğitimin kalitesine ve 

derecesiyle ilgilidir. Aynı zamanda şirket içindeki güç ve otorite dağılımının 

düzeyiyle de alakalıdır.  
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Bu faktörde üç temel etken vardır. Bunlardan ikisi direkt müşteri sorunlarını çözmek 

için verilen eğitim ve otoriteyle ilgilidir. Müşteri sorunlarını çözmeye yönelik otorite 

dağılımı etkilidir. Hizmet kalitesi çalışanların müşterilerle olan ilişkilerinin 

etkinliğiyle bağlantılıdır. Böyle bir  konuyu etkileyen rekabet güçleri ve yetenekleri 

kuvvetli bir şekilde organizasyonca verilen eğitimin derecesine ve kalitesine bağlıdır. 

Son etken ise müşterilerle uzun dönemli etkileşimi yönetebilmektir.  

 Çalışan becerikliliği müşteriye yönelik kaliteli hizmeti etkileyecek gerekli 

yetenek ve sorumluluklarla donatılmış çalışanların derecesidir. Yetenekler 

organizasyon içindeki eğitimin kalitesini ve sıklığını belirtir. Şirketteki üst kademe 

yöneticilerin çalışanlara verdikleri sorumluluklar da önemlidir. Gerekli yetenekler ve 

donanımları çalışanlara sağlayarak güçlü çapraz fonksiyonaliteyi geliştirme ve daha 

esnek biçimde müşteri taleplerine yüksek kaliteli hizmet sunmak için daha iyi bir 

durumda olurlar. Çalıştıkları organizasyona daha fazla yer dahil olma hissiyle motive 

olmuş çalışanlar daha verimli çalışırlar.  

 Yöneticiler kalite uygulamasıyla ilgili kararlara çalışanları dahil etmenin 

geniş sonuçlarının farkında olmalıdırlar. Çoğunlukla yöneticiler çalışanların kendileri 

gibi varsayıp karar almada daha fazla rol almayı ve beraberinde getirecek ödülleri 

arzuladıklarını varsayar. Çoğunlukla şirket içindeki sorumlulukların artmasıyla 

çalışanlar memnuniyetsizlik gösterir. Bu hem kötü kararın sonuçlarını çekme 

korkusu hem de yönetim konularında daha aktif rol alma zorunluluğundan çıkar.  

 Çalışanları katılımı fikri hangi çalışanların üstün performanslarından dolayı 

onurlandırılacağı ve ödüllendirileceği şekliyle ilgili konuları da ortaya çıkarır. 

Çalışan katılımı müşteriye yönelik hizmet kalitesini iyileştirmek çabasını tüm 

organizasyonca gerçekleştirilince en iyi sonucu verir. Ancak çalışan katılımının 

küçültücü etkisi de olabilir. Genel sistem etkinliği temeli olarak bireysel performansa 

önem verilirse çalışanlar dış müşteri pahasına kendi bireysel performansını 

arttırmaya yönelirler. Aslında zaman zaman bireysel ödünler verilmesi tüm sistem 

için daha yararlı olmaktadır.  
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5.6 Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesinde Gerekli Beş Unsur 

Şirketlerin hizmet etme isteğini belirgin olarak arttırma ve idarecilerin sıradan 

hizmetlere savaş açma ve mükemmel hizmet için görüşlerini tutarlı olarak 

belirlemesinin zamanı gelmiştir. Eğer yöneticiler gerekli liderliklerini sunabilir, 

hizmet kalitesinin tek yargı unsurunun müşteri olduğunu hatırlayabilir ve yazarların 

beş hizmet koşulu olarak adlandırdıklarını yerine getirebilirlerse, hizmet kalitesini 

geliştirebilme amacı ulaşılabilirdir. 

Bahsedilmesi gereken iki kritik nokta vardır. Birincisi müşteriler hizmet 

kalitesinin yegane yargı unsurudur. Müşteriler hizmete elde ettikleri hizmet ile 

arzuladıkları hizmeti kıyaslayarak değer biçerler. Bir şirket hizmet kalitesi için güçlü 

bir üne ancak müşteri hizmet beklentisini karşılayabildiğinde ulaşabilir. İkinci nokta 

ise yöneticiler için bu birinci noktanın ne keder kolay unutulabilir olduğudur. 

Çalışmalar sonucu müşterilerin şirket hizmetlerini değerlendirirken kullandıkları 

bazı temel boyutlar belirlenmiştir: [1] 

 Tutulurluk: Fiziksel imkanların, teçhizatın, personelin ve iletişim araçlarının 

görünüşü 

 Güvenilebilirlik: Söz verilen hizmetin emin ve tam olarak yerine getirilebilme 

yeteneği 

 Cevap verebilme: Müşterilere yardım etme isteği ve dakik hizmet sağlayabilme 

 Garanti: Çalışanların inanç ve güven edebilme yeteneği, saygı ve bilgileri 

 Duyarlık: Müşteriye bireysel dikkat ve ilgi gösterebilme 

Müşteri beklentisinin ne olduğunu bilmek tabii ki problemin bir bölümüdür. 

Daha büyük bir bölüm bu beklentilerin karşılanabilmesidir. Hizmet kalitesini 

arttırmak isteyen tüm şirketler bunu başarabilmek ne yapmalıdır sorusunun cevabı 

için de bu önemlidir. Hizmet kalitesinin geliştirilebilmesi için gerekli beş unsur 

vardır ve bunlar hizmetin rolünün tanımlanması, yetenek için yarışmak (ve onu 

kullanmak), hizmet takımlarına önem vermek, güvenilir olmak için çalışmak ve 
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problem çözmede başarılı olmaktır. 

5.6.l Hizmetin Rolünün Tanımlanması 

Hizmetin yönetimler tarafından tanımlanmaması birçok belirsizliğe yol 

açacaktadır. Bu da hizmet kavramı inanılmaz ve şüpheli kılacaktır. Hizmet rolünün 

belirsizliğinin potansiyel sebepleri çoktur. Bunlar arasında: [1] 

 Hizmetin önemiyle ilgili yönetimden inandırıcılığını yok eden hizmet 

standardının bulunmaması, 

 En önemli hizmet önceliklerinin çalışanlann dikkatini karıştirmasına sebep olan 

çok fazla hizmet standardının bulunması, 

 Çalışanlar az yönlendirme öneren ve performanslarını ölçmeye sınırlı temel 

sağlayan genel hizmet standartlarının bulunması, 

 Çalışanlar için standartları bir tahmin oyununa çeviren az iletişime dayanan 

standartların bulunması, 

 Yönetimin hizmete düşük önceliği arkasında hizmet standartlarının performans 

ölçümlerine ve ödüllendirme sistemlerine bağlı olmaması, yer almaktadır. 

Hizmet standartları müşteri beklentilerinin çalışanlar için anlam taşıyacak 

şekilde tanımlanmasıdır. İyi oluşturulduğunda bunlar çalışanlara enerji vermekte ve 

onları yönlendirmekte ayrıca diğer çalışanlarla kendi performanslarını 

karşılaştırabilme ve şirketin performansını değerlendirme imkanı sağlamaktadır. 

Hizmet standartları çalışanın günden güne hizmet ulaştırma gerçeğine müşteri 

odaklanmasını  getirmektedir. 

Hizmetin rolünün etki olarak tanımlanması müşterilerin temel hizmet 

beklentilerinin belirlenmesi için resmi bir araştırma yapılmasıyla başlar. Değişik 

piyasa koşulları, müşteri farklılaşmaları ve şirket yapılarındaki farklılıklar da 

gözönünde bulundurulduğunda daha önceden belirlenen beş koşulun kısıt 

oluşturmaması gerekliliği altında şirketler kendi durumlarını gözönüne almak için 

kendi araştırmalarını yapmalıdır. Araştırmalar ayrıca yöneticilere değişik hizmet 

standartları arasından seçim yapabilme ve müşterilere fark edebilecek esas 
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standartları standartlar listesinden ayırabilme imkanı tanır. 

Bunun ötesinde hizmet rolünün tanımlanmasında bir başka anahtar da hizmet 

standartlarının iletişimi ve yeniden gözden geçirilmesi için tüm fırsatların 

kullanılmasıdır. Hizmetin iyileştirme çabasında çalışanların hizmet rollerinin tutarlı 

ve inandırıcı olarak tanımlanması önemlidir. Hizmet standartlarının davranış 

rehberliği ve motivasyon yararları yatırım yapmaya değer özelliklerdir. Hizmet 

çalışanları mükemmel hizmeti ne anlama geldiğini ve bunu ulaştırmaya neden dikkat 

etmeleri gerektiğini bilmeye ihtiyaç duyarlar. 

5.6.2 Yetenek İçin Yarışmak-Ve Onu Kullanmak 

Hizmetin rolünün tanımlanması önemli bir adımdır ama şirket yetenekli ve  

rolü tamamlayabilecek düzeyde personele sahip değilse bu şirketi fazla ileri 

götürmez. Çalışmalar zayıf hizmet kalitesinin iki temel nedeninin yanlış insanları 

hizmet rolüne yerleştirip, çalışanlara hizmet üzerinde çok az kontrol vermesi 

olduğunu göstermiştir. 

Hizmeti ortaya koyan performanstır ve genellikle bunun kaynağı da insanların 

performanslarıdır. Müşterinin bakış açısıyla hizmeti sunan insanlar işletme 

konumundadır. Buna rağmen yöneticilerin yanlış insanları çalıştırnasının bazı 

nedenleri vardır. Bunlardan bir tanesi, konu insan kaynaklarına gelince yöneticilerin 

pazarlamacılar gibi düşünmemesidir. Bunun ötesinde işe alacakları konusunda 

yöneticilerin iyi tanımlanmış birer profili bulunmamaktadır. Bu da iş ile çalışan 

arasında yanlış eşleşmelere neden olmaktadır. 

Hizmet yöneticileri işe aldığı insanların kapasitelerini de genelde 

kullanmamaktadır. İşyerlerinde kullanılan kural kitapları aracılığıyla yönetim 

göstermek de çok geçerli yöntemdir. Bunlar aracılığıyla çalışanların iş yapmadaki 

yargılarına güvenmeyen yöneticiler kendi düşüncelerini uygulatmayı tercih 

etmektedirler. Tabii ki burada bir noktada haklılık vardır. Eğer işe alınan çalışanlar 

iyi değilse onları doğru yönlendirme olanağı bulunmaktadır fakat aksi durumda 

zararların daha fazla olacağı tartışılmazdır. 

Yöneticilerin satış piyasa payını arttırmak için çalıştığı kadar yeteneğe  

dayanan piyasa payını attırmaya da önem vermesi gerekmektedir. Kariyerin 
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mesleğe  tercihi, hizmet standartlarına işe alma standartlarının eklenmesi ve iş yapma 

esnasında özgür davranabilme faktörünün belli sınırları aşması önerilen koşullardır. 

Hizmet standartlarının düşüncelerin kiralanmasına bir temel olarak 

kullanılması da önemli bir husustur. Bu değişik pozisyonlar için farklı hizmet 

standartlarının yazılması ve hizmet standartlarına göre ideal adayların belirtilmesini 

gerektirmektedir. İyi insanların işe alınması zahmet istemektedir ve bunun kısayolları 

bulunmamaktadır. Bu da standartların yüksek olması için kaçınılmazdır. 

Özgür davranabilme faktörünün belli sınırları aşması için yöneticilerin 

çalışanlarını iyi seçmesi gerekmektedir. İçinde çalışacakları işletme kültürünü onlara 

iyi sunmak, stratejik eğilimler önermek, şirkete özel eğitim ve yetiştirme sunarak 

işyerinde rollerini iyi bir hizmetle sunmaları sağlanmalıdır. Bu koşullar 

oluşturulduktan sonra da yöneticilerin çalışanlarının yollarından çekilmesi ve onlar 

engel teşkil etmemesi gerekmektedir. 

5.6.3 Hizmet Takımlarına Önem Vermek 

Hizmet işi birçok kere can sikici ve moral bozucu olabilir. Müşteriler kaba ve 

ters olabilirler. İlgilenilmesi gereken müşteri sayısı üstesinden gelinebilecek olan 

sayının psikolojik ve fiziksel olarak üstünde olabilir. Çok taraflı organizasyonal 

birimler dolayısıyla sunulan hizmetin kontrolü güç olabilir. 

Hizmet çalışanlarının zamanla edindikleri teknik deneyime rağmen teorik 

olarak aksi öngörülmesine karşın etkinliklerinde azalmalar gözlenebilmektedir. 

Müşterilerin çalışanlar tarafından ters davranışlarıyla karşılaşılmasının en genel 

sebebi zaman içerisinde çalışanların karşılaştıkları aksiliklerin birikiminin ortaya 

çıkmasıdır. 

Bütün bu koşulların ortadan kalkması için kullanılan bir dinamik hizmette 

takım arkadaşlarının varlığıdır. Birbirine yardım eden bu sayede üstesinden gelme ve 

başarmada daha etkili olan birbiriyle interaktif bir çevrede çalışanların hizmet 

sunumundaki gücü çarpıcıdır. Takımlar sayesinde ayrıca bireysel performanslar da 

genellikle artmaktadır. Ne de olsa patronu yüzüstü bırakmak kötüdür ama takım  

arkadaşlarını bırakmak daha kötüdür. 
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Hizmette takım çalışması da önemlidir çünkü hizmet organizasyonları tipik 

olarak birbiri üzerine dayandırılarak yapılandırılır. Müşteriye ulaşan nihai hizmet 

genellikle daha önce safhalardan geçmiş bir iç hizmet yapısına sahiptir. 

      Organizasyonel takım çalışması yeni bir fikir değildir fakat uygulanma 

safhasında gereklilik olarak  zamanı çoktan gelmiştir. Hizmet takımlarının kurulması 

şansa bırakılamaz. Gerek organizasyonel takımların kendi içerisinde gerekse 

çevresiyle iyi çalışması için yöneticilerin bunun üzerine eğilmesi ve bu konuya 

önemle yaklaşması gerekmektedir. Bazı işletmelerde takım çalışması hali hazırda 

kurulu bir yapıdır fakat bunun tam başarıyla çok daha ileri götürülmesi için 

yöneticilerin bu konuya daha ilgili olarak odaklanması da şarttır. 

5.6.4 Güvenilir Olmak İçin Çalışmak 

Müşteriye karşı başarısız hizmette karşımıza çıkan en önemli unsur hizmette 

verilen sözün tutulmamasıdır. Şirketler hizmeti sunarken dikkatsizse ve hata 

yapıyorsa, yapacağını söylediklerini yapmıyorsa müşteriler şirkete karşı duydukları 

güveni yitirirler. Bundan öte şirketin yapmayı söz verdiği tüm yapacaklarına karşı da 

güvenlerini yitirirler. 

Araştırmalar göstermiştir ki çoğu müşteri için hizmetin güvenilirligi hizmetin 

özünü oluşturmaktadır. Bunun ötesinde müşteri için farkeden azdir. Bu bakış açısı 

altında güvenilirlik mükemmel hizmetin kalbidir. 

Yöneticiler ‘önce işi doğru yap’ anlayışını yerleştirmek için ellerindeki tüm 

imkanları kullanmalıdırlar. Bu özel olarak güvenilirlik konusunu şirketin 

iletişimlerine yerleştirmek anlamına gelir. Güvenilirlik standartlarının oluşturulması, 

yetiştirme programlarıyla güvenilirliğinin 'neden'inin ve 'nasıl'nın öğretilmesi özel 

bazı hizmetlere yönelik olarak güvenilirlik takımlarının oluşturulması, hata 

oranlarının ölçülmesi ve hatasız hizmetlerin ödüllendirilmesi bu kapsamdadır. 

Hizmet güvenilirliği o kadar önemlidir ki çalışanların resmi olarak ona bağlılık için 

şirket tarafından önermelerle karşı karşıya bırakılması bir gereksinim 

oluşturmaktadır. 

Güvenilirliği arttırma imkanların en önemlisi hizmetlerin hata noktalarına 

göre analizini içermektedir. Hata noktalarının belirlenmesi özel eğitimlere 
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olan ihtiyaca verilecek öneme odaklanmaktadır. 

Mükemmel hizmet güvenirliliği mükemmel hizmet kalitesi ününün 

temelidir. Hizmette verilen sözleri tutmayan şirketlerin müşterilerinden güven 

kazanmaları sonucunu ortadan kaldırır. Müşterilerin güvenine sahip olmaksa bir 

şirketin sahip olabileceği en büyük değerdir. 

5.6.5 Problem Çözmede Başarılı Olmak 

Bir müşteri şirketle ilgili olarak hizmette bir problemle karşılaşırsa güveni 

zedelenir ama tamamen kaybolmaz. Bu andan itibaren şirketlerin karşılaştığı iki 

durum vardır. Ya şirket bu durumu belli sınırlarla düzeltir ya da işler tamamen 

kötüye gider. Bu şirketin müşterilerini problemlerinin çözümünde yardım için teşvik 

edip etmemesiyle ilgilidir. Ayrıca şirketler bu tür durumlarla başa çıkabilecek eğitim 

ve yetişmişlikteki  elemanlarını  problem  çözme  noktalarına  da  birçok  kere 

yetiştirememektedir. Ayrıca problem çözme hizmetlerine destek sağlayacak iletişim 

ve bilgi sistemlerine yatırım yapmamaktadırlar. 

Müşteri açısından da şirketin hizmette bir problemle karşılaşıldıktan sonra üç 

olasılık doğar: [1] 

 Müşteri şikayetçidir ama şirketin reaksiyonundan memnundur, 

 Müşteri şikayetçidir ve şirketm reaksiyonundan memnun değildir, 

 Müşteri şirkete şikayette bulunmaz ve memnuniyetsizliği devam eder. 

Bu üç olası durumdan birincisi iyi diğer ikisi kötüdür. Hizmet kalitesinde en 

başarılı konuma sahip şirketler müşterileri problemlerine karşılaşmayan daha 

sonra problemleri çözülen müşterilere sahip olanlar ve açık arayla en kötü konuma 

sahip olan şirketler problemleri çözülmeyen müşterilere sahip olan şirketlerdir. 

Çoğu memnuniyetsiz müşteri genellikle durumundan şikayetçi olmaz. Geniş 

sayıdaki bu müşteriler şikayetçi olmanın kendilerine faydası dokunmayacağını 

düşünür ya da karşılaştıkları durumdan sonra şikayetleri esnasında iyi bir havayla 

karşılanmayacaklarından korkarlar. 
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Burada şirket açısından uygulanabilecek üç reçete vardır: 

 Müşteriler şikayette bulunmak ve durumu onlara kolaylaştırmak için teşvik 

edilmelidir. Problem çözme hizmetlerini ilerletmek isteyen yöneticiler şirketin 

onlarla  gerçekten ilgilenmediği düşüncesini ortadan kaldırmalıdır. 

 Stratejinin anahtar bir noktası olarak müşterilerle anında ve bireysel iletişime 

geçilmelidir. Şirketin yaptıkları en hayati iki hata da zaten müşterilere anında 

yaklaşılmaması ve bu yaklaşımların bireysel olarak yapılmamasıdır. Bu iki yolla 

müşteriye acilen ve diyalog kurma imkanıyla yaklaşılmış olur. 

 Çalışanların müşteri problemlerine karşı etkili olarak yaklaşması sağlanmalı ve 

onlara imkan verilmelidir. Şirketler problem çözümü düşüncesini sadece 

müşterilere değil çalışanlara da aşılamalıdır. Bu da daha önce değinilen 

çalışanlara problem çözme standartları içinde bazı opsiyonların tanınmasıyla 

örtüşmektedir. 

Hizmet çalışanları sinirli müşterilerle başa çıkma ve müşterilerin hizmet 

işlemlerinin çözümü konularında özel eğitimlere ihtiyaç duyarlar. Bazı durumlarda 

müşteri, problemin kaynağı ve olası çözümler hakkında bilgi edinebileceği bilgi 

sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Kaçınılmaz olarak bunların da sağlanması 

gerekmektedir. 

5.7 Hizmetin Elle Tutulamaması ve Müşterinin Hizmet Kalitesi Beklentileri 

Üzerindeki Etkileri  

 Müşterilerin hizmet karakteristiklerinin alımdan önce değerlendirilmesi 

üretimi ve pazarlanmasında olduğu gibi dokunulmazlık, değişkenlik, ayrılmazlık ve 

bozulma özelliklerinden dolayı mamullerden farklıdır. Bu hizmet karakteristikleri 

hizmet kalitesinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde sorunlar çıkarmıştır.  

5.7.1 Hizmet Elle Tutulmazlığı 

 Hizmet ve mamul arasındaki en büyük tekil farkın dokunulmazlık özelliği 

olduğu belirtilmektedir. Aslında önerilen bir şeyin mamul mü ürün mü olduğunu 
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belirleyen ana öğenin dokunulmazlık olduğu söylenebilir. Dokunulmazlıktan bazı 

özel zorluklar çıkmaktadır. Üretici için kalite kontrol sorunları tüketici içinse 

değerlendirme sorunlarına yol açar [16]. Dokunulmazlık ve fiziksel değerlerin 

eksikliği hizmet değişkenliği, ayrılamazlık ve bozulmanın muhtemel nedenidir.  

 Sunulan şeyin fiziksel niteliklerinin olamamasının yanında dokunulamazlığın 

değerlendirirken dikkate alınması gereken işlemin fiziksel kanıtı kavramı da vardır. 

Fiziksel kanıt hizmetin verildiği, müşteri ve firmanın buluştuğu çevre ve performansı 

veya hizmet iletişimin kolaylaştıran dokunulur eşyalardır [17]. Hizmet üretim 

prosesinin fiziksel kanıtı hizmet kalite nitelikleri belirtilmesinde ve hizmet deneyimi 

yaratılmasında kullanılabilir. Gerçek hizmetin dokunulmazlık derecesi ve üretim 

işleminin, veya fiziksel kanıt noksanlığı, dokunulmazlığı derecesi arasında ayrım 

vardır. Üç tip girdi olabilir: müşteri (dişçilik), malzemeler (araba yıkama) ve bilgi 

(eğitim).  

 Birçok durumda hizmet verilmesinin çıktısı anlında bir dokunulabilir 

mamuldür ve mal ve hizmet buketi işin ürün sunmasıdır. Mal/hizmet paketi birçok 

mal ve hizmetin ayrılamaz sunumunu belirtir. Paket kavramı müşterinin hizmet 

kalitesini değerlendirmesinde ayrılamaz bir parçadır.  

 Dokunulurluğu belirlemede kullanılabilecek kesin bir kriter mevcut değildir. 

Ancak bunu ölçmek için kullanabilecek uygun yöntemlerden biri 5-ölçekli Likert 

ölçeğidir: [17] 

(1) Bu maddenin resmi zihnimde var. 

(2) Görüntü hemen aklıma geliyor. 

(3) Bu kolaylıkla resmedilebilecek türden bir madde değil (negatif puan).  

(4) Bu madde oldukça dokunulabilir.  

(5) Bu hakkında düşünülebilecek zor bir madde (negatif puan).  
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5.7.2 Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkileri 

Ürün alımı ve kullanımından önce müşteriler alım öncesi deneyimi yaşarlar. 

Dokunulamaz hizmet durumunda mevcut bilgi miktarı ve kalitesi azalmıştır. 

Algılanan risk miktarı ürünlerden daha fazladır. Dokunulmazlık müşterinin kaliteyi 

algılaması esas hizmetten çok dokunulabilir kanıt ve fiyata dayanması demektir. [18]  

Dokunulamaz hizmetlerde olduğu gibi risk arttığında müşteri beklentileri ne 

olur? Bu konuda kesin bir sonuç yoktur. Aslında hizmetin dokunulmazlığı 

beklentileri daha karmaşıklaştırır. Müşteriler somut çıktıyı görmezse neyi 

bekleyeceklerine karar vermek onlar için imkansız olabilir. Dokunulmazlık, risk, 

belirsizlik ve beklentiler karışık sonuçlar göstermektedir. Endüstriyel satın almada 

belirsizlik satın alma öncesi beklentileri negatif etkilerken risk yönetimi ilkeleri zarar 

olasılığı arttıkça yatırımcının kazanç beklentisinin yüksek olduğunu belirtir.  

Beklentiler müşterinin tüketimden önceki hizmet kalite değerlendirmesinde 

önemli bir rol oynar. Bu beklentiler dokunulmazlık boyunca süreklidir. Hizmet 

yöneticileri müşteri kalite beklentilerini bildiklerinde hizmet verilmesi için 

pazarlama stratejisi geliştirebilecek durumda olurlar.  

Hizmet sunucunun yapması gereken ilk şey müşteriye sunulan hizmetin tam 

tanımının yapılmasıdır. Hizmet eyleminin sonucunun dokunulabilir ürün, 

dokunulamaz veya hizmet-ürün paketi mi olduğu karar verilmelidir. Sonraki adımda 

sunucu müşterinin prosesin yaşayıp yaşamadığını belirlemelidir. Dokunulamazlıkla 

ilgili olan müşteri beklentisi dağılımını ve hizmet çıktılarını anlamak hizmet 

sunucunun stratejik pazarlama opsiyonlarını planlamada yardımcı olur.  

  İkinci olarak hizmet verici hizmet endüstrilerinde müşterilerin kalite 

beklenti seviyesini belirlemelidir ve bunları karşılamaya çalışmalıdır. Hizmet kalitesi 

müşterilerin “ne olabileceği” ve “ne olması gerektiği” inançlarının bir karışımı olarak 

tanımlanabilir [19]. Müşteri memnuniyeti seviyesi bu beklentilere uyum veya 

uymama belirler. Güvenilirlik, ilk seferde doğruyu yapmak, dokunulmazlık derecesi 

ne olursa olsun müşteri beklentisinde en önemlilerinden biridir.  

Üçüncü olarak hizmet sunucu müşteri hizmet kalite beklentilerini yönetmeye 

ihtiyacı vardır. Hem hizmet çıktısı hem de proses dokunulabilirlik seviyesini 
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kavramak bu konuda yöneticilere yardımcı olabilir. Beklentileri yönetme 

tekniklerinden biri hizmet alımıyla ilgili algılanan riski yönetmektir.  Dokunulmama 

arttıkça algılanan risk de artacaktır. Risk arttıkça hizmet verici müşteri kalite 

beklentilerinin artmasını beler. Tüm yatırımlarda olduğu gibi ne kadar risk fazla 

olursa o kadar geri dönüşüm oranının iyi olması beklenir. Eğer müşteri alacağı 

hizmet hakkına dokunulma tahmini yapamıyorsa beklentilerle beraber risk de artar.  

Dokunulmazlık müşterinin algıladığı riski artırıyorsa güvenilirlik düşürür. 

Hizmet arenasında güvenilir bir firma olarak tanınmak hizmet telafisi ihtiyacını 

düşürerek müşteri beklentilerini azaltır. Güvenilirlikle ilgili olarak abartılı beyanat ve 

iddialar müşteri beklentilerini arttırıcı yönde etki yaparlar. İş önce güvenilir 

işlemelidir, sonra müşterileri bilgilendirme çabaları başlamalıdır. [20]  

Güvenilirliği garanti etmek hizmet kalitesine yönetimin katılımı demektir. 

Dokunulabilirlerin üretiminde olduğu gibi dokunulmazların üretimi müşteriselleşme 

potansiyelini tehlikeye atmadan standartlaşma gerektirir. Hizmetin standardizasyonu 

müşterilere tutarlı hizmet sunmak için hard ve soft teknolojilerin kullanılması 

gerekir. Hard teknolojiler, veya şirket personelini makinelerle değiştirmek, rutin 

görevlerin güvenilirliğini güvence altına almaya yardımcı olabilir.  

Soft teknolojiler veya rutin işlerin yapılmasında formal protokol kullanmak 

hizmet kalite performansını güvenci altına almaya yardımcı olabilir. Dokunulmazlık 

arttıkça müşteri beklentileri de artar. Standartlaşma müşterilerin yüksek güvenirlik 

beklentilerini karşılamak için mümkün olan her zaman kullanılmalıdır.  

Güvenilirlik oluşturulduktan sonra güvenilir olarak bilinmek hem ağızdan 

ağza yayılmayla hem de stratejik pazarlama çabalarıyla gerçekleşebilir. İçsel ve 

dışsal hizmet sunuşlarıyla müşterilerin hizmet güvenilirlik algılaması arttırılabilir. 

İçsel hizmet sunuşları dokunulur şeylerle gösterilebilir ve kalitenin ipucu veya kanıtı 

olarak işlev görür. Hizmetin ne olması ve olduğu sonucunu çıkarmaya götüren bu 

ipuçları müşteri riskini düşürerek kalitenin kanıtı olarak da işlev görürler.  

Güvenilirlik ipuçları her hizmet için farklı önem seviyesi vardır. Bir hastane 

için bu temiz tesis ve beyaz üniformalar olabilir. Ancak bir oto tamircisi için 

beklentiler hastaneden farklı olabilir.  
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Hizmet müşteri ihtiyaçlarını karşılayamazsa ne olur? Artan güvenilirlikle 

zarar oluşma olasılığı azalır. Müşteriye aynı hizmeti tekrar para karşılığı almadan 

vererek potansiyel zarar telafi edilemez. Genellikle hizmet vericiler hizmeti bedava 

olarak yeniden verirler veya parayı iade ederler. Ama müşteri hizmet üretimi 

sırasında bulunması veya dahil olması gerekiyorsa zaman ve enerji kaybolur. Küçük 

dokunulur bir hediye kaybedilen enerji ve zamanı telafi etmek için verilebilir.  

Belli bir hizmetin dokunulmazlığını kavramak müşteri kalite beklentilerini 

anlamada önemi vardır. Bu beklentileri yönetmek demek müşterinin belli bir hizmeti 

alırken karşılaşacağı riskleri yönetmek demektir. Bu riskleri yönetmede başarılı olan 

bir hizmet sağlayıcı müşterilerine hizmet kalitesi hakkında gerçekçi bir tablo 

çizebilir.  

5.8 Hizmet Kalitesini İyileştirme  

5.8.1 Altı Sigma 

5.8.1.1 Altı Sigma Nedir  

Financial Times Altı Sigma girişimini “her ürün, proses ve işgörmede 

arızaları hemen hemen yok etmeyi hedefleyen program” olarak tanımlamıştır [21]. 

Altı Sigma kavramı ürettikleri elektronik ürünlerin hatalarını azaltma 

araştırmalarında bahsedilerek Motorola tarafından sunuldu ve tanıtıldı.  

 Rakamlar kullanılırsa, Altı Sigma teknik olarak herhangi bir proses, ürün ve 

hizmette milyonda 3.4’ten daha fazla hata olmaması anlamına gelir. İstatistikçiler 

normal dağılımın ortalamasından 6 sigma uzakta spesifikasyon limitinin olmasının 

milyonda 3.4 hatalı üretim olmayacağını belirtebilirler ve haklıdırlar. 

 3.4 sayısına hedeften 6 standart sapma uzakta üretim limitlerinin olduğu 

kabulüyle ulaşılır. En iyi şekilde kontrol edilmeye çalışılmasına rağmen uzun 

dönemde proses ortalaması 1.5 standart sapma kadar kayar. Bu normal eğrinin 

altında 4.5 standart sapma ötede tek taraflı integrasyonla sonuçlanır. Bu da yaklaşık 

3.4/1000000’lik bölgedir.  
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 Teknik tanımdan daha önemli olan Altı Sigma kavramı üretimde, serviste 

veya finansal proseste tanımlanmış metriklerin iyileştirilmesi için disiplinli, nicel bir 

yaklaşım olmasıdır. Bu yaklaşım performans metriklerini iyileştirme potansiyeline 

bağlı olarak doğru projeyi ve başarılı sonuç almak için doğru insanları seçmeyi ve 

eğitmeyi gösterir.  

 İyileştirme projeleri dört makro evreli disiplinli bir proses takip eder: ölçme, 

analiz, iyileştirme ve kontrol (MAIC). Bazen öncül bir basamak, tanımlama, 

başlangıca eklenir. Bu proje ve sorun tanımlarının seçimi ile ilgilidir. takip eder: 

ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol (MAIC). Bazen öncül bir basamak, tanımlama, 

başlangıca eklenir (DMAIC). Bu proje ve sorun tanımlarının seçimi ile ilgilidir.  

 Her basamağın amacı şudur: [23] 

 Ölçme- Müşteri inputuna dayanarak iyileştirelecek uygun tepkileri (Y’leri ) 

seçme, ölçülebilir ve nicel olmaları sağlanır. Kabul edilmeyeni ve hatanın ne 

olduğunu tanımlanır. Şimdiki performansı değerlendirmek için öncül veriler 

araştırılır. 

 Analiz-  Şu anki performansı veya dip proses kapasitesini belirlemek için 

yakın geçmişteki verileri analiz edilir. Hataların kök nedenlerinin (X’ler veya 

bağımsız değişkenler)  ve onların etkilerini belirleme başlanır. 

 İyileştirme- Bilimsel olarak hata seviyesini azaltmak için prosese nasıl 

karışılacağını belirlenir. Birçok iyileştirme döngüsü gerekebilir. 

 Kontrol- Birkez istenen iyileştirme yapıldı mı sonraki Altı Sigma kaynakları 

soruna odaklanmasa bile iyileştirmenin sürekli olmasını sağlamak için bir çeşit 

denetim sistem koyulur. 

 Altı Sigmanın önemli elementleri şunlardır: [24] 

1. Değişim organizasyonun en yüksek seviyesindeki liderleri tarafından yürütülür 

ve yönetimin ve operasyonların her seviyesine nüfuz eder.  

GE’nin  15 yıl önce Üretim Sorunları Analizi (MPA) adında bir programı vardı. 

İstatistiksel ve diğer araçları kullanmada, proje yapımlarında Altı Sigmayla açık 
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benzerlikleri vardı. Bir süre başarılı olmasına rağmen MPA’nın Altı Sigma kadar 

yönetim taahhüdü yoktu ve sonuçta başarısız olmuştur.  

2. Ana odak noktası üretimdedir. Özellikle maliyet ve fire azaltması, verimlilik 

iyileştirmesi ve büyük sermaye harcaması yapmadan kapasiteyi arttırma 

olanakları operasyonlarına odaklanır. Müşteri ihtiyaçlarını anlama ve karşılama 

önemlidir.  

3. Performans metrikleri olarak maliyetteki, kalitedeki, verimdeki ve kapasitedeki 

iyileştirmeleri ölçecek değerler saptanır. Bazı TKY girişimlerinin aksine, finansal 

rakamlar hem projeleri seçmek ve başarıyı değerlendirmek, hem de takip edilen 

performans metrikleri için gereklidir.  

4. Tipik projeler en azından yıllık etkisi 50000$ olarak hedeflenir. Projeler 

tamamlandıkça yıllık etki daha fazla olur.  

5. Mühendisler, muhasebeciler ve bilgisayar uzmanları gibi pratisyenler diğer takım 

elemanlarının yardımıyla birlikte zamanlarının %50 ile %100’ünde bu projelerde 

çalışanlardır. Bu kaynaklara farklı şirketlerde farklı isim verilir. Örneğin; GE ve 

Motorola’da siyah kuşak, AlliedSignal’de proses iyileştirme uzmanı, Polaroid’de 

varyans azaltma lideridir. 

6. Siyak kuşaklar, Altı Sigma metodolojisinin dört makro basamağına benzer 

şekilde yoğun, bayağı nicel yoğun 4 veya 5 haftalık eğitim alırlar. İlk hafta ölçme 

araçları ve müşteri ihtiyaçlarını belirleme, proses haritasını çıkarma ve ölçü 

sistemi değerlendirmesiyle geçirilir. Proses kapasitesi analizi başlar. Temel 

araçlar vurgulanır. 

Analiz basamağı proses yeteneğiyle devam eder ve kök nedenleri ve ilişkileri 

araştırmak için kullanılan temel araçlar vurgulanır. Hipotez testleri ve ANOVA 

gibi daha formal istatistikler öğretilir.  

İyileştirme basamağı tasarlanmış deneylerden bahseder. Kontrol basamağı ise 

kontrol çizelgelerini ve standart prosedürleri vurgular. Tablo 5.1 tipik bir kurs 

taslağını göstermektedir.  

7. Organizasyon içindeki eğitimler genellikle şirket dışındaki bir uzman 



 

61 

tarafından verilir. Katılımcılar gelecekteki siyah kuşaklardan ve dikkatlice 

seçilmiş uzman siyah kuşaklardan oluşur. Uzman siyah kuşaklar daha sonra 

kendi iş dallarındaki siyah kuşakları eğitme ve liderlik yapma görevlerini 

üstlenirler. Uzman siyah kuşakların rolleri danışmanlık, eğitme ve yeniden 

inceleme rollerine gelişir.  

8. İlk proje tamamlandıktan sonra tercihen dört ay içinde siyah kuşaklar yeni bir 

projeye başlarlar. MAIC serisindeki araçları tekrar ederler. Çoğu siyah kuşak 

aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışır. 

5.8.1.2 Altı Sigma Başarısının Nedenleri 

Altı Sigmanın çok iyi çalışmasının ve hızlı değişimler yaratmasının ana 

sebepleri şunlardır: [23] 

 Büyük mali etkisi. AlliedSignal’in 1997’deki raporuna göre, 1995 ve 1997 

arasında Altı Sigma ilişkili operasyonel mükemmellik girişiminden 800 milyon 

dolarlık maliyet tasarrufu sağladı. GE’de 1997 yılında operasyon marjını %13.8’den 

%14.5’e yükseldi. Bu da yaklaşık 600 milyon dolar değerindedir. GE Yöneticisi Jack 

Welch, Altı Sigmanın başarıyla uygulanırsa beş yılda 8 ile 12 milyar dolar arasında 

tasarruf sağlayacağını belirtti.[22] 

Buna benzer şekildeki sonuçlar çok sayıdaki bireysel projelerin toplamıdır. 

Örneğin; üç siyah kuşaklı bir takım AlliedSignal’da sadece bir projede 25 milyon 

dolardan daha fazla maliyet tasarrufu ve kapasite artışı sağladı.  Bu proje 

kloroflorakarbon proses kapasitesini etkileyen kritik proses değişkenlerin 

belirlenmesiyle ilgiliydi. 

Sürekli yüksek kademe yönetici desteği. Altı Sigma kalite girişimi için şirket 

liderlerinin desteği azalmadan kalır. Örneğin, GE 1997’de sadece Altı Sigma eğitimi 

almış ve proje yapmış kişilerin daha üst kademelere yükselebileceğini ilan etti.  

 Bu noktayı daha fazla açmak gerekirse, iş liderleri Altı Sigmada yaptıkları 

işlere göre değerlendirilir ve ödüllendirme Altı Sigma gelişmeleri ve sonuçlarına 

göre yapılır. Bununla beraber tüm çalışanlar Altı Sigma eğitimi almalılar ve en az 

senede bir kez proje üretmeliler. 
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TABLO 5.1: Altı Sigma Siyah Kuşak Eğitimi [23] 

1. Hafta  

 Altı Sigma tanıtımı ve proses 

geliştirme planlamasının genel yapısı 

 Proses haritası çıkarmak 

 Kalite fonksiyonu çıkarma (QFD) 

 Hata modu ve etki analizi 

 Organizasyonel etkinlik kavramı 

 MINITAB’da kullanılan basit 

istatistiksel yöntemler 

 Proses kalitesi 

 Ölçü sistemleri analizi 

 

2. Hafta 

 Birinci hafta konularını gözden 

geçirme 

 İstatistiksel düşünce 

 Hipotez testleri (F, t vb.) 

 Korelasyon 

 Multi-vari analizi ve regresyon 

(Basit) 

 Takım düşüncesi 

3. Hafta 

 Deney tasarımı 

 Foktöryel deneyler 

 Dengelenmiş blok analizi 

 EVOP (evrimsel operasyon) 

 ANOVA 

 Regresyon (Çoklu) 

 

4. Hafta 

 Kontrol planları 

 İstatistiksel proses kontrolü/gelişmiş 

proses kontrolü 

 Hatalı parçaları sistemden geçmesini 

önleme 

 Takım oluşturma 

 Genel tekrar 

 

 Prosesi iyileştirmek için nicel ve disiplinli yaklaşımın önemlidir. Çeşitli 

işler ve prosesler arasında ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol (MAIC) yöntemini 

kullanmak işlerin açık ve gerçek iş sonuçlarını elde edebilmek için kullanılan 

araçların güç vermesini sağladı. Altı Sigma, farklı iş birimlerinin birbiriyle 

konuşması, başarıları ve başarısızlıkları paylaşması ve birbirlerinden bir şeyler 

öğrenmeleri için ortak bir dil olmuştur. Prosesi iyileştirmek için disiplinli, veriye 

dayalı yaklaşım gerekir. 
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 Değer, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve karşılamaya dayandırılmıştır. 

Müşteri ihtiyaçlarını ve şimdiki performansı ölçen metrikler nicel olarak ölçülmeli ve 

belgelendirilmelidir. Formal müşteri ilişkileri ve değerlendirmeleri satış gücünün 

yerini almıştır.  

 Doğru projeleri, doğru insanları ve doğru araçları birleştirmesidir. 

Geçmişte istatistikçiler istatistiksel araçlar üzerinde çok dar durdular. Araçlar 

güçlüydü ama sadece doğru insanlar tarafından doğru projelerde kullanılırsa 

geçerliydi. Şirketler her olay için kullanınca sonuçta bir sürü gereksiz bilgi ortaya 

çıktı.  

 Önemli ve doğru seçmek, bu projelere derleşik istatistiksel araçları 

uygulayabilecek eğitimli yetenekli insanları bulmak önemlidir. Eğitim öğrenilen 

konunun hemen uygulamaya aktarılmasıyla daha iyi olmaktadır. Projeye dayalı 

eğitimin çok yaraları vardır. Bununla beraber doğru araçları seçmek kadar proje ve 

insan seçimi de önemlidir.  

5.8.1.3 Siyah Kuşak 

 Organizasyonlar insanlar ve onların bilgileri etrafında kurulduğu sürece 

“kuvvetli strateji” Altı Sigma insanların iyi eğitilmesine bağlıdır. “Siyah kuşak” diye 

bilinen hataları yok etmek için şirketin tamamında çalışan full-time projeler üzerinde 

çalışan özel kuvvetler oluşturmak başarının ayrılmaz bir parçasıdır. “Siyah kuşaklar” 

yetiştirmek hedeflerini yerine getirmek için gerekli bilgi ve teknik yapıyı oluşturur. 

 Siyah kuşaklar aşağıdaki vazifeleri yerine getirirler: [23] 

 Danışmanlık: Yerel organizasyon veya sitede Altı Sigma fertleri networkünü 

geliştirmek. 

 Öğretme. Yeni stratejiler ve araçlar hakkında yerel personele formal eğitim 

vermek 

 Koçluk. Yerel personelle bire-bir destek sağlamak. 

 Transfer. Eğitim, çalışma yerleri hakkında yeni stratejileri ve araçları getirmek. 
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 Belirleme. Diğer organizasyonlarla ortaklık yoluyla iş imkanlarını keşfetmek. 

 Etki. Altı Sigma araç ve stratejileri kullanımını organizasyona yaymak. 

Ortalama bir siyak kuşak projesi şirkete 175.000$ tasarruf ettirir. Siyah 

kuşaklar zamanlarının %100’ünü siyah kuşak projelerine ayırırsa 12 ayda beş veya 

altı proje bitirebilir. Bu da bir yılda bir milyon dolarlık kar demektir. Siyah kuşak 

oranı ideale (her 100 işçi için bir siyak kuşak) ulaşırsa şirket her yılda %6’lık maliyet 

azalmasına ulaşabilir.  

5.8.1.4  Siyah Kuşakları Hazırlamak 

 Altı Sigmanın en iyi ilan edilen yanlarından biri “Kara Kuşak”, “Master Kara 

Kuşak”, Yeşil Kuşak” ve “Sarı Kuşak” olarak bilinen proses ölçme ve iyileştirme 

uzmanları teşkilatını yaratmasıdır. “Kuşaklar” önemli olmakla beraber büyük 

organizasyon yapısında en çok bilinen unsurdur ve Altı Sigma prosesini destekleyen 

rol grubudur. Altı Sigmaya geçerken  en önemli konulardan biri organizasyondaki 

rolleri ve sorumluluklarını belirlemedir. Burada sorulması gereken üç ana soru 

vardır: [23] 

1. Altı Sigma organizasyonunda en önemli roller nelerdir? 

2. “Siyah Kuşak” nedir ve Siyak Kuşak, Master Siya Kuşak ve Yeşil Kuşak 

yetiştirme olanakları nelerdir? 

3. Altı Sigma prosesini çalıştırabilmek için ne seviyede ve ne içeren eğitim 

gereklidir? 

5.8.1.5 Altı Sigmanın Hizmete Uygulanması 

 Altı sigmanın uygulama alanları her gün artmaktadır. Sadece mamul 

üretiminde kullanılabileceği düşünülen bu yaklaşım hizmette de uygulanmaya 

başlanmıştır. Günümüzde hizmet kolunda faaliyet birçok büyük firma altı sigmayı 

kullanmaktadır.  

 Uygulama şeklini daha iyi görebilmek amacıyla aşağıda American Express 

firmasında yapılmış bir altı sigma projesi incelenmiştir [24]. Proje kapalı dükkan 
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pasif gizli tutma ulaşılamamaları azaltmayı hedeflemektedir. Proje sonucunda hata 

oranı %8.0’dan %2.8E düşürülmüştür.  

 Tüm American Express tüccarlarının nakit başvuruları veya çeklerinin 

üzerine satın alma noktası (point-of-purchase – POP) materyalini yada çıkartması 

yapıştırmasını çok önemlidir. POP kart üyelerine özellikle kurumsal kart üyelerine 

hizmet kurumunu belirlemelerine yardımcı olur. POP tüccar ve kart üyelerinin 

memnuniyetini arttırır.  

 POP yerleştirmenin yararlarına rağmen tüccarlar rekabet edilebilen POP’u 

yerleştirirken American Express POP’unu yapıştırmıyorlar. Bu tüccarlar pasif gizli 

tutucular olarak tanımlanmaktadır. Pasif gizli tutucuları gözlemlemek için dış 

satıcılarla çalışılmaktadır. Satıcı pazarda POP’u yerleştirmekten ve pasif gizli tutma 

oranını ölçmekle sorumludur.  

 Analize başlanırken %36 ulaşılamama oranı olduğu görülmüştür. Bu oran 

tüccarları ziyaret etmede dükkanın kapalı olması, adresin yanlış olması, sahibinin 

değişmesi gibi değişik nedenlerle başarılı olmama oranıdır. Altı sigma uygulanırken 

en önemli faktör olan kapalı dükkanlar incelenmiştir.  

Problemin tanımlanması  

 Bu projenin amacı tüm ulaşılamamanın %27’sini oluşturan kapalı dükkan 

ulaşılamamaları azaltmaktır. Proses 2.9 sigma seviyesindedir ve milyonda 80.000 

hata oluşmaktadır.  

Veri analizi 

 Hatanın kök nedeni bulunması için değişik altı sigma araçları kullanılmış ve 

iki önemli potansiyel sebep bulunmuştur: 

 Satıcı arama saatleri: Satıcının tüccarı arama saatleri izlenerek ziyaretlerin 8.00 

ile 18.00 arasında yapıldığı bulunmuştur. Kapalı dükkanların %45’i perakende 

dilimine, %16’sı restoran dilimine düşmektedir. Bu iki endüstri de 8.00’da hatta 

9.00’da açık bulunmamaktadır. Bunun üzerine satıcı ulaşma saatlerinin yüksek 

hata oranına neden olduğu hipotezine varılmıştır. 
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 Kapalı dükkan kontrol prosesi. Satıcı arama işlemi incelendikten sonra ikinci 

önemli nedenin kontrol işlemi olduğu bulunmuştur. En az bir POP yerleştirilmiş 

tüccar gizli tutulmamış sayılmakta. Kapalı hizmet kurumunun dışına POP 

yerleştirmek yerine satıcı bu bilgiyi toplamamaktadır. Aramalar harici 

yerleştirilen POP’u kontrol etmeden bitiriliyor ve ulaşılamadı olarak 

bildirilmektedir. Sonuçta, bazı tüccarlar veri tabanından çıkarılmakta ve tekrar 

ziyaret edilmektedir. Bu da işi tekrarlamaya yol açmaktadır.  

Prosesi iyileştirme 

 İki potansiyel neden belirlendikten sonra sıra hipotezlerin test edilmesine sıra 

geldi. Arama saatleri saat 10.00’dan sonraya alınmıştır. İkinci olarak satıcı kontrol 

prosesi ve harici yerleştirme durumunu (sadece Amex , sadece rakip POP, tüm 

POP’lar, vb.) denetlemek için gerekmektedir.  

 Yeni arama saatlerinin sonucu olarak hata oranı %43.7’ azalmıştır,  %8.0’den 

%4.5’e inmiştir. İkinci test kalan %4.5 kapalı dükkanların %35.4’ünde  en az 1 

American Express POP’unun kurumun dışına yerleştirildiği bulunmuştur. Kapalı 

dükkan kategorinin üçte birinden biraz fazlası American Express kartlarını 

gizlememektedir. Bu bilgiyle hedeflenen ulaşılan sayıya varmak için gerekli ziyaret 

sayısı tahmin edilebilir. Özet olarak Tablo 5.2 test sonuçlarını özetlemektedir.  

TABLO 5.2: Test Sonuçları [24] 

Kapalı Dükkan Temel Düzey Test Sonuçları 

Hata oranı %8.0 %2.8 

Milyonda hata sayısı 80,000 28,000 

Sigma seviyesi 2.9 3.2 

 

Prosesin kontrolü 

Kabul edilebilir limitlerde işlediğinden emin olmak için yeni işlemi 

gözlemlemek gerekir. Kontrol etmek için zaman üzerinde kapalı dükkanların oranını 

gösteren bir araç olan p-grafiği kullanılmıştır. Testi takip eden iki ayda raporlar %2.8 

ve %2.1 hata oranını göstermiştir.  

Geç arama saatleri ve sürekli kontrol sistemi ile etkinlik artmıştır. %5.2 daha 

az satıcı ziyareti yapılarak aynı ulaşılabilir sayısına 0 yatırım maliyetiyle ulaşılmıştır.  
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5.8.2 Kaizen  

5.8.2.1 Kaizen Nedir? 

 Kaizen yavaş yavaş ve düzenli, sürekli iyileştirme anlamına gelen Japonca bir 

kelimedir. Kaizen iş stratejisi büyük sermaye yatırımı olmadan iyileştirme yapmak 

için organizasyondaki herkesi içerir.  

 Kaizen organizasyondaki tüm sistemler ve proseslerdeki israfları elemeye 

odaklanmış sürekli iyileştirme kültürüdür [25]. Kaizen stratejisi insanla başlar 

insanla biter. Kaizenle ilişkili liderlik insanlara yüksek kalite, düşük maliyet ve 

zamanında teslim beklentilerini karşılama yeteneklerini sürekli iyileştirmede 

rehberlik eder.  

 Kaizeni oluşturan iki element vardır, daha iyi için iyileştirme/değişim ve 

devam etme/süreklilik. Bunlardan birinin eksik olması Kaizen olarak 

değerlendirilmez. Örneğin, “her zamanki gibi iş” iyileştirme olmadan süreklilik 

elementini içerir. Diğer açıdan, “atılım” süreklilik olmadan değişim veya iyileştirme 

elementini içerir. Kaizen her iki elementi içermelidir.  

 Kaizen yönetiminin iki ana parçası vardır: [26] 

1. sürdürme ve 

2. iyileştirme. 

Sürdürme fonksiyonunun amacı mevcut teknolojik, yönetimsel ve operasyon 

standartlarının devam ettirilmesidir. İyileştirme fonksiyonu mevcut standartları 

iyileştirme amacındadır. Sürdürme fonksiyonu altında yönetim ilk olarak kuralları, 

talimatları ve standart operasyon prosedürlerini (SOP) çıkarmalıdır ve sonra herkesin 

SOP’yi takip ettiğinden emin olmalıdır. Bu konu disiplin ve insan kaynakları 

geliştirme ölçütlerinin kombinasyonuyla başarılabilir. İyileştirme fonksiyonu altında 

yönetim sürekli mevcut standartları gözden geçirir ve başarılınca daha yüksek 

olanlarını belirler. İyileşme yenilik ve kaizen olarak ikiye ayrılabilir. Yenilik mevcut 

proseslerde şiddetli iyileşme içerir ve büyük yatırımlar gerektirir. Kaizen tüm 

çalışanlarla koordineli sürekli çalışma sonucunda oluşan küçük iyileştirmelerdir.  
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5.8.2.2 Kaizen’de Performans Ölçümü 

 İş performansını geliştirecek sürekli ve sistematik çabaya Japonların bir 

terimi vardır: Kaizen. Kaizen yavaş yavaş, sona ermeyen iyileşme, küçük şeyleri 

daha iyi yapmak, daha iyi standartları koymak ve bunları başarmak anlamına gelir. 

Sürekli devam eden iyileştirme çalışmalarının en önemli parçalarından biri dikkatli 

performans ölçümüdür.  

 American Conference Board 150 American şirketiyle anket çalışması yapmış, 

kalite ve hizmet iyileştirme çalışmalarının başarısını nasıl takip ettiklerini 

incelemişlerdir [27]. Çalışmalar sonucunda geniş yöntemler bulunmuştur. Asıl ilgi 

noktası ölçüm konusunun kendisidir. Sonuçta aşağıdaki kalite indikatörleri 

bildirilmiştir: 

 Müşteri algısı: Şirketlerin %57’si müşteri anketlerini, müşteri geri beslemesini, 

odak grup raporlarını, müşteri şikayet istatistikleri ve fatura ayarlamalarını analiz 

eder.  

 Karlılık: %42 düşük kalitenin (ıskarta, kayıp, yeniden hizmet verme gibi) 

maliyetiyle beraber karlılık marjını, nakit akışını, oran analizlerini ve maliyet-

yarar analizlerini değerlendirir.  

 Verimlilik: Şirketlerin %42’si gelir, hacim, etkinlik, stok dönüşümü, gelirin 

üretim maliyetine oranı ve çalışan başına çıktıyı gözlemler.  

 Çalışan morali: %38 anketler, odak grup, kişisel görüşmeler, devamsızlık, 

şikayetler yoluyla çalışan davranışını gözlemler. 

 Pazar pozisyonu: Şirketlerin %24’ü performanslarını endüstri istatistikleri, pazar 

analizleri ve danışmanlık çalışmalarıyla karşılaştırır. 

Kaizen felsefesi iyileştirme prosesinde çalışan katılımına çok önem verir. İşe 

en yakın olan kişi işi en iyi nasıl yapılacağını bilir. Aynı zamanda kendi iyileştirme 

sonuçlarını izleyebilecek ilgili ölçütleri vurgulayabilecek kişilerdir.  

Aşağıdaki ana hatlar kaizenin daha iyi uygulanması için gereken ölçme 

programının etkin olması ve kabul görmesi için yardım edecektir: 
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 Tepe yönetimin ölçme aktivitelerini desteklediğinden emin olun. 

Tepe yönetimin ölçme eylemlerine katılımı çok önemlidir. Çalışanların saygı 

duyduğu açık hedef ve amaçların olması, yönetimin herkesin performans 

gereksinimlerini anladığı ve bunları gerçekleştirebileceğine inanması bu amaç ve 

hedeflere ulaşmak için hayati önem taşır. 

 Kalite metrikleri geliştirirken çalışanları bu işleme dahil edin.  

Kendi kendilerini ölçecek metriklerini belirlemeleri bunları daha kolay kabul 

etmelerini ve kendi gelişimlerini kendileri ölçmesini sağlar.  

 Kullanılan ölçütlerin yönetim ve çalışanların günlük işlerinde uyguladıklarından 

emin olun. 

Çalışanların daha iyi fikirlerinin olmasının yanında personelin geliştirdiği 

standartlar yönetimin önerdiklerinden daha fazla talep görür.  

Günümüzdeki rekabetçi global pazarda her gün biraz daha iyi olmak başarıya 

ulaşmak için kritik bir noktadır. Kaizenle yapılacak küçük iyileştirmeler uzun 

dönemde durdurulamaz bir momentum yaratabilir.  



6. PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ  

6.1 Hizmet İçin Etkinlik ve Verimlilik Ölçüleri 

 Hizmet sektörlerinde performansı ölçmek zordur çünkü üretim ve satış eş 

zamanlı olur ve verilen hizmet heterojendir. Girdi ve çıktıları belirleme ve kategorize 

etmedeki zorluktan anlamlı performans göstergeleri geliştirmek güçtür. Birden çok 

ölçüt performansı algılamayı arttırsa da üç ayrı oranın kullanılması daha kullanışlıdır. 

Etkinlik, verimlilik ve etkenlik en çok kullanılan göstergedir. Bu kavramlar çok 

kullanılması rağmen genellikle karıştırılmaktadır.  

 Yüksek etkinlik belirli bir seviyedeki çıktı için girdileri minimize etmektir. 

Bu kavram ölçüte çevrildiğinde tanım performansı bir standartla karşılaştırmaya 

dönüşür: birim olarak gerçek çıktı * her bürüm için standart saat  gerçek saat, veya 

daha basit olarak kazanılan saatler  ödenen saatler. Krajewski ve Ritzman etkinliği 

standart zaman  toplam üretken zaman olarak tanımlar [28]. Finch ve Luebbe ise 

gerçek çıktı  standart çıktı’yı kullanır [29]. Ölçüler değişmesine rağmen ortak 

element gerçek performansın bazı standartlarla karşılaştırılmasıdır.  

 Verimlilik çıktı miktarının girdi miktarına oranıyla ölçülür: çıktı miktarı  

girdi miktarı. Miktar değer yerine kullanılmaya uygunsa verimlilik çıktı miktarı  

girdi miktarı olarak tanımlanabilir. Miktar saat, birim veya uygun olan herhangi bir 

şey olabilir. Amerikan İstatistik Bürosu ülke seviyesinde verimliliği ölçmek için 

dolar olarak çıktı miktarı  emek çalışma saati oranını kullanır. Tekil firmalar için 

genel verimlilik ölçütü genellikle çıktı değeri  girdi değeri olarak kullanılır. 

Şirketteki tekil faaliyet gösteren birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için değişik girdi 

ve çıktı faktörlerinin verimliliğin ölçerek ayarlamalar yapılabilir. Örneğin Finch ve 

Luebbe satışlar  ortalama stok düzeyi, satışlar  metre kare ve/ya satışlar  enerji 

harcamaları oranlarının kullanılmasını önerir.  
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 Etkenliğin genel tanımı şirketin amaçlarına ne ölçüde ulaştığıdır. Etkenliği 

ölçmek için belli bir yöntemle yoktur. Her organizasyon kendi amaçları 

doğrultusunda bunu ölçecek yöntemler geliştirmelidir.  

 Tanımlar şu şekilde özetlenebilir; verimlilik değerlemeyi içer, etkinlik bir 

standartla karşılaştırma vardır, etkenlik amaçların gerçekleştirilmesini referans alır.  

 Servisin kendine has en az dört özelliği mamul üretimi firmalarından 

farklıdır. Kısaca tekrardan özetlersek bunları tekrardan kısaca özetlersek somut 

olmama (hizmetler ilk olarak müşterilerin rahatlık ihtiyaçlarını ve kişisel 

memnuniyetlerini karşılar), bozulma (stok olarak saklanamaz), eş zamanlılık 

(hizmetler çoğunlukla aynı zamanda üretilir ve tüketilir) ve heterojenlik (dağıtımın 

doğası bir zamanda ötekine değişebilir çünkü insanlar işleme dahildir ve her insan 

birbirinden farklıdır).  

 Hizmetlerin somut olmayan doğası miktar olarak ölçmeyi zorlaştırır. 

Hizmetin stoklanamaması ve eş zamanlılığı firmanın talebin olmadığında üretim 

yapma kapasitesini ölçmeyi güçleştirir. Eş zamanlılık pazarlama ve operasyonun 

birbirinden ayrılmasını da zorlaştırır. Çoğunlukla aynı kişilere aynı zamanda verilir. 

Promosyon ve reklam pazarlama departmanınca yapılırken ve arka ofis operasyon 

işlemeleri müşteri yokken gerçekleştirilirken müşteri hizmet sistemiyle temastayken 

çoğunlukla operasyon ve pazarlama aynı zamanlıdır. Yüksek temas gereken 

hizmetlerde operasyon ve pazarlama faaliyetleri çoğunlukla birbirinden ayrılamaz.  

 Üretimi satıştan ayırmak için hizmet verimliliği talebi karşılama becerisini 

ölçer. Değişik hizmet tipleri için bunun iki türlü uygulaması vardır. Bazı hizmetler 

talebi karşılamayla çok ilişkilidir. Bunun en tipik örneği itfaiye ve ambulanstır. Bazı 

hizmetlerde ise talebi karşılamadan daha çok talebin kaynaklara oranı önemlidir. Bir 

süper markete saate on kişi gelirken saatte 100 kişi gelecek kaynak ve personel 

tutmak pek uygulanabilir değildir. Bu durumda beceri yüksek olur ancak verimlilik 

düşük olur.  

 Klassen, Russell ve Chrisman’ın [30] hazırladığı çalışmada performansı 

ölçmek için üç farklı ölçüt kullanılmıştır.  
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6.1.1 Etkinlik 

 Eşitlik bir çalışanın, bir grup çalışanını yada diğer kaynakları 

değerlendirmede kullanılabilir.  

 

     n 

                    ∑ NiSi 

          i=1 

    Etkinlik=         —————                   (1) 

            r 

         ∑ Rj  

          j=1 

 

 

 Ni = i hizmet tipinin oluşma sayısı 

 Si = i hizmet tipinin standart zamanı (saat) 

 Rj = kullanıma hazır j kaynağının zaman girdisi (saat) 

 n = sunulan toplam hizmet sayısı 

 r = toplam kaynak sayısı  

 

 Formül basitçe hizmet verilen saatler  fiili hizmet saati olarak görülebilir. Bu 

formülü kullanmak için hizmet yöneticisi çeşitli müşterilere sunulan hizmet tiplerini 

tanımlamalıdır. Hizmet tipleri isteğe bağlı olarak dar veya geniş olarak 

tanımlanabilir. Örneğin; bir restoranda garsonların etkinliği masa, müşteri veya 

satılan hizmetlere (içki, ön yemek, tatlılar vb) göre hesaplanabilir. Daha detaylı ve 

daha iyi bir hesaplama için her bir çalışanın çalışma durumunu incelemek üzere 

satılan nesnelere indirgemek daha yararlı olur.  Eğer restoran düzenini veya sahip 

olduğu değişik boyutlu masalar değerlendiriliyorsa masa başına etkinliği hesaplamak 

daha yararlı bir indikatör olacaktır. Aynı zamanda hizmet tipleri, sayılması kolay 

olacak şekilde tanımlanmalıdır. Örneğin birkaç benzer hizmeti bir demet 
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haline getirip bir hizmet olarak saymak veya mevcut kayıt bantlarında yeraldığı 

biçimde hizmet tiplerini tanımlamak yararlı olabilir.  

 Her hizmet tipinin standart zamanını hesaplamak için geleneksel iş ölçme 

yöntemi hizmete birkaç uyarlamayla uygulanabilir. İlk olarak normal hizmet zamanı 

iş etüdüyle hesaplanır. İş etüdü görev gözlemlerinin zamanları ve işçinin normal, 

normalin üzerinde veya altında çalıştığını belirlenir. Toplam zaman işçinin aldığı 

çalışma faktörüne göre düzeltme yapılır ve sonra gözlem sayısına bölünür.  

 

Ni 

  ∑ Ik 

k=1 

Ti=      Fi *  ____________                   (2) 

Ni 

 

 Ti = i hizmet tipinin normal zamanı 

 Ik = i hizmet tipinin k. gözlemindeki süre 

 Fi = i hizmet tipi için hızın normal, normalin üzerinde veya altında olduğunu 

belirleyen faktör  

 Eşitlik 2 üretimdeki normal zaman hesaplamasına benzer olarak her hizmet 

gözleminin süresini ölçmek gerekir. Üretimden farklı olarak verilen zaman aralığında 

birimleri sayamayız çünkü hizmet elementleri genelde yenilenmezler.  

 Fi ‘yi belirlemede bir zorluk vardır çünkü hizmet konusu tekrarlanmayacaktır. 

Ancak bunun yerine diğer konularla birleştirilebilir. Gözlemci tüm gözlemler 

bittikten sonra tek bir yargıya varmak için önceki performansları hatırlamalıdır. 

Gözlem süresi kısa olmalıdır ama yeterli örnek almak için de yeteri kadar da uzun 

olmalıdır. Birden fazla görev erine getiriliyorsa birden fazla görev zamanı tutulabilir.  

 Standart zamanı hesaplamak için normal zaman kullanılır. Standart zaman 

dinlenme molalarını, yorgunluğu ve diğer önlenemez gecikmeleri de içerir.  
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Si = Ti * (1 + )                      (3) 

 

Veya 

 

Ti 

  Si =          __________               (4) 

(1 + ) 

 

  = dinlenme periyodu, molalar ve diğer gecikmeler için boşluk 

 

 Eşitlik 3 ve 4 birbirine denk değildir. Chase ve Aquilano [31] tekil görevleri 

incelemek için Eşitlik 3’ün daha yaygın ve olduğunu, Eşitlik 4’ün ise toplam iş 

periyoduna uygulamada daha uygun olduğunu belirtmiştir.  

 Standart süre belirlendikten sonra ölçüm çeşitli hizmet tiplerinin oluşma 

sayıları sayılarak ve süre tutularak başlayabilir. Normal çalışma oranının ne olması 

gerektiğini belirlemedeki kriter öznel olmakla beraber bu standartlar belirlenirken 

dikkatli olunmalıdır. Özellikle başlangıçta, yönetici verilen çeşitli hizmetler arasında 

anlamlı indikatörlerden doğru sonuçlar aldığından emin olmalıdır.  

6.1.2 Operasyon Etkinliği 

 Yöneticiler kaynaklar kullanıldığı zamanlarda kaynakların nasıl işlediğiyle 

ilgilenirler. Bunun ışığında sadece hizmet sağlayıcı aktif olduğunda performansını 

inceleyen operasyon etkinliği ölçütü aşağıdadır.  

 

 

n 
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        ∑ Ni Ti  

i = 1 

Operasyon Etkinliği = ——————                     (5) 
r 

        ∑ Rj Uj 

j = 1  

 

 Uj = j girdi kaynağının yüklenmesi  

 

 Standart zamanın yerine normal zaman kullanılır. Çünkü standart zaman 

molaları, dinlenmeleri ve gecikmeleri içerir. Çoğu durumda çalışanlar müşteri 

olmadığında dinlenirler ve müşteri bulunduğunda onların ihtiyaçlarını karşılamak 

için uğraşırlar. Alternatif olarak, müşteriler sanal olarak sürekli mevcut ise çalışanlar 

genelde dönüşümlü olarak mola alırlar. Bu durumda hala normal zamanı 

kullanamayız çünkü molada olan çalışana yükleme yapılmaz. Yükleme paydada 

hesaplanır ve paya molaları dahil edilemez. Payda sadece kullanılan saatler 

hesaplanır. Bu yöneticiye talep seviyesinden bağımsız olarak etkinliği ölçme olanağı 

sağlar.  

 İşgücünün yüklenmesi formülde izlenmesi ez zor iştir. Bunu çözmek için 

yaratıcı fikirler geliştirilmelidir. Örneğin, satış bölgesinde video kamera varsa bunlar 

çalışanların bazı hizmet görevlerinde çalıştıkları zamanı incelemek için kullanılabilir. 

Bilgisayar varsa bilgisayarlar verilen hizmeti ve her biri için harcanan süreyi 

izleyebilir. Bazı durumlarda sundukları hizmet sayısını ve bunları sunarken 

harcadıkları zamanı kaydederek çalışanlar kendi kendilerini izleyebilirler.  

6.1.3 Verimlilik 

 Etkinlik ölçütlerinden sonra daha zor bir kavram olan verimlilik gelir. Üretimi 

satıştan ayırmaya gerek olmadığından verimlilik ölçütü diğer sektörlere nazaran biraz 

daha kolaydır.  
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                                                                           n 

∑ Ni Vi  

                                                                          i=1 

Verimlilik =     ——————                   (6) 
                                                                            r 

∑ Rj Pj  

                                                                          j=1  

 

Vi = i hizmet tipi için her birimin değeri 

Pj = j kaynağı için bir saatlik önceden belirlenen değişken maliyeti 

 Vi hizmetin fiyatı veya bir başka değer ölçüsü olabilir. Fiyatın 

kullanılmasının sorunlu olduğu durumlarda dahi fiyat kullanılması en kolay olanıdır. 

Örneğin, bazı hizmetler müşteriyi içeri almak için zararına verilir.  

 Paydada Pj önceden belirlenir çünkü müşteri olsa da olmasa da kaynaklatın 

maliyetini ölçmek gerekir. Maaşların maliyeti veya diğer kaynakların maliyeti 

hizmet periyodu boyunca aynı oranda kalır.  

 Değerler enflasyon etkisinden uzak olmalıdır. Eğer enflasyondan 

etkilenirlerse yanlış sonuçlar verirler. Enflasyon arındırıcı etkiler kullanılmalıdır. 

Ayrıca enflasyondan ayrı fiyat ve kaynak maliyeti değişimi değerlemeye 

katılmalıdır. Gösterge şiddetlice değişirse bunun nedenini araştırıcı eylemler 

yapılmalıdır. Verimlilik değerle ölçülürse fiyat ve maliyet değişikliklerinden 

etkilenir. Ancak bu durumlarda etkinlik değişmez.  

6.2 Yeni Hizmet Geliştirme Eylemlerinin Performansını Ölçme 

 Yeni ürünler ve fikirlerin yaratılmasını devam ettirmek için hizmet firmaları 

sürekli buluşlar yapmalıdır. Daralmayla, müşterilerin daha karmaşık hale gelmesiyle 

ve gerçek globalizasyonun varlığıyla artan rekabet ortamı içinde firmalar geçmiş 

başarılarıyla hayatta kalamazlar. Yeni hizmet geliştirmeyi daha ciddi olarak ele 

almaya başlamışlardır. Hizmet firmalarında yeni hizmet geliştirme (YHG) eylemleri 
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üzerine bilgi birikimi büyümektedir. [32] 

 Yeni ürün geliştirme başarısını ölçmek için çoğunlukla finansal veya satışa 

dayalı kriterler kullanılır. Burada başarının ne olduğunu bilmek çok önemlidir. 

Başarıyı açık olarak tanımlanmadan YHG performansını değerlendirebilecek etkin 

faktörler de bulunamaz.  

 Başarı ölçütleri kategorize etmek mümkündür. Performans ölçütleri analizin 

yapıldığı değişik seviyeler vardır: 1) proje düzeyi (örneğin; bireysel yeni ürünün 

başarısı) 2) program düzeyi (örneğin; belli bir periyotta yeni ürünün başarısı). 

Program başarısı bir seferlik başarıdan çok proje başarısının işlemesine dayalıdır. 

YÜG performansı şirket düzeyinde de ölçülebilir. Ancak şirket düzeyinde finansal 

performans indikatörlerin kullanımı yeni ürünün sunulmasından sonra belli bir 

zaman geçtikten sonra kullanılabilir olur.  

Griffin ve Page [33] performans ölçütlerini beş tip olarak sınıflandırmıştır. 

Bunlardan üçü proje seviyesinde (finansal performans ölçütleri, müşteri bazlı ölçütler 

ve proje seviyesi ölçütleri) ve ikisi firma seviyesindedir (firma yararları ölçütleri ve 

program seviyesi ölçütleri). Balanced scorecard kavramının gelmesiyle performans 

dört perspektiften ele alınmıştır. Bunlar şunlardır: 

6.2.1 Finansal Ölçütler 

 Yeni ürünün sürülmesinin ana macı kısa dönemde olmasa bile uzun dönemde 

kar elde etmek olduğundan karlılık en çok kullanılan yeni ürün başarısı ölçütüdür. 

Kullanılan diğer ölçütler ise hissedar getirileri, kar marjı, geri ödeme süresi, 

maliyetler ve geliştirme / yatırım maliyetleridir. Tek ürün karı genelde kısa dönemde 

belirlemek zordur. Satış bazlı ölçütler genellikle finansal ölçüt gibi kullanılır ve 

firmanın pazarda sahip olduğu gücün seviyesinin belirtisidir. YÜG’de kullanılan 

satış bazlı ölçütler satış düzeyi, pazar payı, müşteri kullanımı ve satışların 

büyümesidir.  

6.2.2 Müşteri Bazlı Ölçütler 

 Yeni ürün performansının müşteri bazlı ölçütleri müşteri memnuniyeti, 

algılanan ürün kalitesi ve müşteri bağlılığını içerir. Yeni bir ürünün müşteri 
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açısından başarısı üç açıdan incelenebilir: 1) yeni ihtiyaçları, istekleri karşılar; 2) 

diğer ürünlerle karşılaştırıldığında daha üstün performansı vardır; 3) ürün ve 

bilişimin hayali kombinasyonundan yararlanır. Fakat bu yumuşak ölçütler aşırı öznel 

olduğundan dolayı eleştirilir.  

6.2.3 İçsel Ölçütler 

 YÜG performansı finansal ve müşteri bazlı ölçütleri pazardaki performansı 

gösterirler. Firma için bunlar dışsaldır. Bunlara ek olarak içsel performans da 

ölçülmelidir. Geliştirme prosesin performansı üç boyutta ölçülmelidir: [34] 1) 

geliştirme maliyeti; 2) geliştirme hızı; 3) proses etkinliği. Bu ölçütler dinamik 

olmalıdır. Sonda düzeltici eylem yapmak yerine işlem sürecinde ölçüm yapılmalı.  

 İçsel performans ölçümünde ikinci bir nokta firmanın uzun dönem varlığını 

ne ölçüde etkileyebildiğidir. Kısa dönemli finansal ölçütler yerine uzun dönem 

varlığını inceleyen ölçütler geliştirmek gerekli bir olgudur.  

6.2.4 Program Seviyesinde Ölçütler 

 Performansı program seviyesinde ölçmek kadar proje düzeyinde de ölçmek 

önemlidir. Tek bir başarılı proje şirketin YÜG’de iyi olduğunu göstermez. Durumlar 

şirketi çok iyi pozisyonlandırılmış bir mala götürebilir. Firmalar proje seviyesinde 

olduğu gibi program düzeyinde de performansı ölçmelidir. Proje seviyesinde benzer 

ölçütler bulunmasına rağmen program ölçütleri firmanın başarısını birden fazla YÜG 

projeleriyle değerlendirir. Program seviyesi ölçütleri şunları içerir: yeni ürünlerin 

satışları veya karları, ortalama geliştirme maliyeti, yeni ürün sunma sayısı, piyasaya 

sürülmeden iptal edilen projeler ve tasarım ödülleri. Program düzeyindeki ölçütler 

tekli projelerin başarısı veya hatalarından neler öğrenildiğini göstermelidir. Aynı 

zamanda firmanın gerçek rekabetçi avantaj sağlayan ürün sunma öğrenme 

kapasitesini de göstermelidir. Bu ölçütler şirketin uzun dönemde büyüme 

potansiyelinin belirtisi olarak da görülebilir.  
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6.2.5 YHG Stratejisi 

 Başarılı buluş için gelişme stratejisinin bulunması gerekir. Ancak şirketler 

acil ihtiyaç ve isteklerden ötürü aceleyle hemen ürün geliştirmeye atlarlar. Bu rotayı 

belirlemeden çapayı kaldırmaya benzer. Buluş stratejisi firmanın ürünlerini, pazarını, 

teknoloji ve yeni ürünlerin oynayacağı rolü belirler. Şirketlerin YHG’de 

kullanabilecekleri strateji yaklaşımları dört grupta toplanabilir [35] :  

 Arayıcı: Yeni ürün, pazar ve teknolojilerle ilk olmaya değer verir. 

 Analizci: Nadiren pazarda ilktir. Ama daha maliyet etkin veya daha geliştirilmiş 

ürünle hızlı takipçidir. 

 Savunmacı: Göreceli durağan ürün veya hizmet bölgesindeki pozisyonlarını 

koruyarak güvenli niche oluşturur ve devam ettirirler. 

 Tepkici: Sadece çevredeki baskılar yüzünden zorlandıklarında ürün ve Pazar 

değişiklilerine tepki verirler.  

6.2.6 YHG Performansını Ölçmek 

 Storey ve Kelly [36] İngiltere’deki beş önemli hizmet sektöründe (bankacılık, 

telekomünikasyon, sigorta, taşıma ve medya) yeni hizmet geliştirme üzerinde 

araştırma yapmışlardır. Firmaların kullandığı performans kriterleri incelenmiştir. 

Araştırmanın özeti Şekil 6.1’de  görülmektedir.  

Kar ve satışlar en çok kullanılan performans ölçütüdür. Sonuçlar somut 

ürünlerinkine benzemelerine rağmen müşteri bazlı ölçütler daha fazla 

kullanılmaktadır. Müşteri memnuniyeti ölçütleri pazardan geri besleme almak için de 

kullanılmaktadır. Firmanın yeni müşterileri çekmeleri ve eskilerini tutma becerisine 

göre başarıyı belirleme bir performans kriteri olarak kullanılmaktadır. Geniş içsel 

performans kriterleri kullanılmaktadır. Bu kriterlerin çoğu ütünün gelecekteki satış 

potansiyelini tahmin edecek değerler olarak kategorize edilebilir. Diğer içsel ölçütler 

hizmet verilmesinin etkinliğini ve etkenliğini ölçer. Hizmet endüstrileri için önemli 

ve farklı bir ölçüt müşteriyle temas kuran çalışanların yeni ürüne tepkisidir. Ön masa 

personelin iştiraki ve aktif katılımı hizmet buluşunun başarısının can alıcı noktasıdır. 
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6.2.7 Program Seviyesinde Performansı Ölçmek 

 Program düzeyinde kullanılan ölçütler Şekil 6.2’de gösterilmiştir. Kar, 

satışlar, müşteri memnuniyeti, yeni müşterileri etkileme ve gelecek potansiyeli geniş 

ölçüde kullanılmaktadır. Yatırımın ortalama karlılık oranı (ROI) program 

seviyesinde uygulanmaktadır ancak bireysel proje düzeyinde uygulanmamaktadır. 

Paylaşılan dağıtım sistemleri nedeniyle tekil hizmetler için ROI belirlemek zor 

olabilir. Başarı oranı program seviyesinde geniş olarak kullanılmakta. Geliştirme 

prosesi etkinliği ölçütleri de geniş oranda kullanılır. Gelecek potansiyelinin 

performans ölçütü olarak kullanılması program seviyesinde çok önemlidir. Ancak bu 

ölçütler yüksek oranda nesnel ölçütlerdir.  
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ŞEKİL 6.1: Yeni Hizmet Performansı Ölçütleri [36] 
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ŞEKİL 6.2: Program Düzeyinde Kullanılan Ölçütler [36] 
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7. KALİTE FONKSİYONU AÇILIMI (QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT-QFD) VE KALİTE EVİ 

Kalite Fonksiyonu Açılımı (Quality Function Deployment-QFD) hala bir çok 

piyasa için yeni bir kavramdır. Buna karşın QFD birçok piyasada da dikkatleri 

cezbetmektedir. Bununla birlikte şirketler müşteri tarafından yönlendirilmenin 

önemini anladıkça, QFD ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılama 

planlaması anlamında hızla benimsenmektedir. QFD'nin çok temel bir aracı 'Kalite 

Evi'dir. 

Organizasyon bütününün çabalarını müşteri sesinin (voice of the customer-

VOC) yönlendirmesiyle mükemmel bir şekilde garanti altına aldığı artan bir şekilde 

anlaşılmaktadır. Bu genellikle müşterinin satın almayı istediklerini daha iyi temsil 

eden ürün ve hizmetlerin piyasada daha fazla kabul görmesiyle sonuçlanır. 

Birçok QFD yaklaşımı vardır. Bu yaklaşımların her biri matrislerin parçalar 

halindeki verileri organize etme birbirleriyle ilişkilendirme kullanımını ortaya koyar. 

Çoğu zamanda bu matrisler QFD'nin   temel araçlarından olan Kalite Evinin 

oluşturulması için bir araya getirilir. 

QFD ilk olarak Japonya'da mühendisler tarafından kalitenin daha önceden 

yani dizayn sürecinden ele alınabilmesi çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Deming ve 

diğerlerinin öğretileri doğrultusunda tersanelerde kalite bakışını arttırmak ve 

oturtmak için Kobe'de uygulanmaya başlanmıştır. İlk uygulama Japonya’da 1972 

yılında The Kobe Shipyards of Mitsubishi Heavy Industries Ltd. tarafından büyük 

kargo gemilerinin lojistik olarak geliştirilmesi konusunda özel müşteri ihtiyaçlarını 

tümüyle karşılamaya yönelik gemi inşa projesini adım adım ele alan ve müteri 

gereksinimlerini bu adımlarda yerli yerine oturtan bir sistem oluşturulmasına 

çalışılmasıyla görülmüştür. Bu metot daha sonra Toyota tarafından geliştirilmiştir 

[37]. Japon otomobil endüstrisi tarafından da çok daha ilerilere götürülmüştür. 

Üretim başladıktan sonra ortaya çıkan gereksinim duyulan değişim isteklerini 
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azaltması açısından çok faydalı olmuştur. Japonya’nın başarılarından sonra QFD 

Amerikalılar’ın da dikkatini çekmiş ve Japon şirketlerinin nasıl çalıştığı Amerika'da 

da araştırılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalar sonucunda da QFD  Amerika'da 

öğrenilmiş ve kullanılarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Sonuçta bu  konudaki öğrenim 

süreci öyle bir noktaya ulaşmıştır ki bazı şirketler Amerika'da yaygın olarak 

diğerlerine bu konuyu öğretmeye ve onları eğitmeye başlamışlardır. Bu dönemden 

beri otomobil piyasaları dışında da QFD iyice yaygınlaşmıştır. 

Kalite fonksiyonu açınımı, tüketicinin satın almak istediği ürünlerin veya 

hizmetlerin tasarımı, üretimi ve pazarlanması amacıyla, organizasyon içindeki 

beceriler üzerinde yoğunlaşarak gerekli koordinasyonu sağlayan bir dizi planlama ve 

iletişim süreçlerinden oluşan bir yaklaşımdır. [38]  

Bu nedenle kalite fonksiyonu açınımı, kalite geliştirme işlemini yapılandıran 

bir süreçtir ve sürecin temelinde teknolojik yenilikler değil müşteri istekleri vardır. 

QFD’nin amacı ürün ve hizmetlerin tüketicilerin istek ve beğenilerini yansıtacak 

şekilde tasarlanmasıdır.  

Bir şirket, müşterilerin gereksinimlerini başlarda ne denli etkin biçimde 

karşılarsa karşılasın önemli olan müşterilerin bitmek bilmeyen istek ve 

gereksinimlerine karşı sürekli olarak tetikte bulunmak ve bunları karşılayabilmektir. 

Değişen müşteri gereksinimlerine karşılık veremeyen şirketler, başlangıçta sahip 

oldukları avantajları zaman içerisinde yitirmeye mahkumdur. [39] 

Buna bağlı olarak müşteri isteklerinin belirlenmesi için harcanan çaba ürünün 

planlama zamanının artmasına sebep olsa da asıl amaç doğru kabul edilen yani 

müşterinin istediği ürünü pazara erken çıkartmaktadır.  

Müşterilerin düşüncelerinin, istek ve gereksinimlerinin gerektiği şekilde 

anlaşılamaması yeni yada revize edilmiş ürünlerin daha en başta önemli bir 

dezavantaja sahip olması anlamına gelir. Çünkü ürünü satın alacak ve bu üründen 

memnun olacak taraf müşteridir ve bu yüzden yeni bir ürünün geliştirilmesine ilişkin 

çalışmaların en önemli girdisini müşteri istekleri oluşturmalıdır. Bunun aksine 

gelişen durumlarda piyasaya sürülen yeni ürün genellikle hayal kırıklığı ile 

sonuçlanmaktadır.   
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Kalite fonksiyonu açınımının faydaları şu şekilde özetlenebilir: [38] 

Müşteri tabanlıdır: 

 Müşteri ihtiyaçları üzerinde yoğunlaşılmasını sağlar. 

 Rakiplerle ilgili bilginin etkin olarak kullanılmasını sağlar. 

 Kaynakları önceliklerine göre dağıtır. 

 Üzerinde çalışılacak konuları belirler. 

 Bilgi ve deneyimin birlikte kullanılmasını sağlar.  

Uygulama zamanını kısaltır: 

 Tasarımdaki değişiklikleri azaltır. 

 Teslimat sonrası problemleri azaltır. 

 Gelecekteki fırsatları tanımlar. 

 Yanlış varsayımların önüne geçer.  

 Gereksiz gelişmeleri önler. 

Takım çalışmasını teşvik eder: 

 Fikirbirliği esaslıdır.  

 Arabirimlerde iletişim yaratır.  

 Arabirimlerdeki faaliyetleri tanımlar.  

 Detaylarla birlikte genel bir görüş de veriri.  

Belgelenmeyi sağlar: 

 Tasarım için gerçekçi belgelenmeyi yapar.  

 Dökümantasyon özümsenmesini kolaylaştırır.  
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 Bilgiyi yapılandırır. 

 Değişiklere uygunluk sağlayabilir.  

 Duyarlılık analizi için temel oluşturur.  

Kalite fonksiyonuyla ilgili diğer bir önemli nokta projeyle ilgili 

organizasyonun iyi yapılmasıdır. Burada olacak aksaklıklar tüm çalışmayı 

etkileyeceği gibi verilen emekleri de boşa çıkarabilir. Kalite fonksiyonu 

organizasyonu hazırlanırken dikkate alınması gereken hususlar aşağıdaki gibidir: 

[38] 

i. Proje çalışmasının kapsamı önemlidir: Kalite fonksiyonu açınımı aylarca 

sürecek detayda olabileceği gibi birkaç hafta sürebilecek tasarım ve geliştirme 

hedeflerinin belirlenmesi ile de kısıtlanabilir. Sadece kalite evinin 

hazırlanmasıyla tamamlanabileceği gibi birbirinden farklı onlarca tablonun 

hazırlanması ile de devam edebilir. Bu nedenlerle bu kapsamın olabildiğince net 

bir şekilde tanımlanmasında büyük yarar vardır. 

ii. Projenin kimler için hangi şartlarda yapılacağının belirlemesi önemlidir. 

Projenin bütçesi, zamanı, proje ekibinde kimler yer aldığı, sonucun kimler 

tarafından kullanılacağı, organizasyonun hangi seviyesinden yürütüleceğinin 

belirlenmesi gerekir.  

iii. Proje seçimi önemlidir: Projenin ne için yapılacağı, ihtiyaç duyulan 

gelişmenin ne olduğu, mevcut pazarın mı yoksa farklı pazarın mı hedefleneceği, 

gelişmelerin hangi alanlarda gerekli olduğu, yen, ürün mü yoksa mevcut ürün 

üzerinde mi çalışılacağı gibi sorulara cevap aranır. 

iv. Proje ekibi önemlidir: QFD çalışmalarında kurulacak ekip genelde üç ile yedi 

kişilik birbirinden bağımsız departmanlardan, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 

kişilerden oluşur. Proje ekibi pazarlama, ar-ge, planlama, imalat ve kalite 

departmanlarından oluşabilir.  

v. Çalışmanın beraberinde ne getireceği, ne tür kaynakların kullanılacağı hangi 

Kalite fonksiyonu açınımı tablolarının kullanılacağı gibi proje politikasının 
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belirlenmesi açısından önem taşır.  

7.1 QFD’nin Hizmetle İlgisi 

 Hizmet pazarlama literatürü etkin hizmet yönetiminin üç farklı konusunun 

olduğunu ileri sürer. [40] İlki hizmet ürünün ve istenen müşteri çıktılarının 

tasarlanmasıdır. İkincisi, fiziksel ortam ve destek açısından hizmet çevresini 

tasarlamaktır. Üçüncüsü ise müşterice belirlenen zaman ve yerde hizmet verecek 

sitemin geliştirilmesidir. Başarılı hizmet tasarımı için değişik hizmet özelliklerinin 

tercümesi olan kapsamlı müşteri ihtiyaç seti ve hizmet tasarlama işleminin bir parçası 

olarak bu özellikleri verecek firma yetenekleri arasındaki arayüzü yaratacak 

sistematik bir yaklaşım gerekir. Mevcut uygulamada dağıtım sistemleri kalite 

yönetiminin bir parçası olarak müşteri memnuniyeti sistemi tasarım safhasından 

sonra düşünülmektedir.  

 Yukarıdaki bağlantıları gerçekleştirebilecek yararlı araçlardan biri kalite 

fonksiyonu açınımıdır. QFD müşterinin sesini organizasyonda başarı anlamına 

çevirir. Fiziksel ürün kavramında QFD müşteri ihtiyaçlarıyla mühendislik veya 

tasarım karakteristikleri, parça karakteristikleri, ana proses operasyonları ve ürün 

gereksinimleri arasında etkin arayüzey oluşturur. QFD’nin fiziksel ürün 

uygulamalarında tasarım maliyetini ve geliştirme zamanını düşürdüğü, tasarım 

kararlarının geliştirme döngüsünün erken dönemlerinde belirginleştirdiği ve ürün 

geliştirme takımları arasındaki iletişimi ve uyumu arttırdığı görülmüştür.  

 Orijinal metodun hizmete uyarlanmasına rağmen QFD’nin hizmet 

uygulamaları sınırlı kalmıştır. Ürün tasarımı, çevre tasarımı ve dağıtım sistemlerine 

katılması gereken müşteri ihtiyaçlarının genişliğinin ve karmaşıklığının 

anlaşılamaması QFD’nin hizmet sektörlerine uygulanmasını sınırlı kalmasına yol 

açmıştır.  

7.2 QFD’nin Hizmet Uyarlamaları  

Hizmet temelde fiziksel ürünlerden farklıdır çünkü birçok hizmet 

dokunulmazdır ve tüketimi anında müşteriyle üretilir. Hizmet kalitesi ve tasarımı 
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QFD’nin yapısı ve iç-dış bağlantılarından kazanacağı çok şey vardır. Bu bağlamda 

en iyi uygulama Mazur [41] tarafından geliştirilen kapsamlı hizmet QFD’dir. 

Yaklaşımın merkezi geleneksel QFD’deki kalite-parça-proses-üretim bağlarını 

kalite-fonksiyon-proses-görev olarak değiştirmesidir. Kapsamlı hizmet QFD’de 

birbirini izleyen altı matris vardır. Bunlar sırasıyla müşteri açınımı, müşterinin sesi 

açınımı, kalite evi, fonksiyon açınımı, proses açınımı ve görev açınımıdır. 

Kalite evinden evvel hizmet QFD stratejik değerlendirmeyle ilgili iki açınım 

matrisi içerir. Müşteri Açınımı’nda organizasyonel amaçlar, mevcut ve gerekli 

yetenek ve kaynaklar, esas yetenekler açısından öncelikler belirlenir. Müşterinin Sesi 

Açınımı’nda esas yetenekler değer yaratacakları dilimlere göre müşteri dilimleriyle 

ilişkilendirilirler. Dilim veya dilimler seçildikten sonra detaylı analiz Kalite 

Açınımı’na (Kalite Evi) girdi oluşturacak dilim ihtiyaçları veya talep edilen hizmet 

kalitesi oluşturulur. Kalite evi matrisi dilimlerin talep ettiği kaliteyi dokunulabilir ve 

dokunulamaz hizmet kalitesi özelliklerine dönüştürür. QFD’nin geleneksel ürün bazlı 

uygulamalarına benzer olarak bu hizmet özellikleri ölçülebilir performans olmalıdır, 

örneğin oteldeki bir odanın ne kadar sürede temizlendiği gibi. Müşteri önemliliği ve 

performans benchmarcları gelişme için gerekli hizmet kalitesi niteliklerinin hedefini 

belirlemede işe yararlar.  

Hedef hizmet kalitesi özellikleri iki açınım matrisine girdi olarak kullanılır. 

Güvenilirlik Açınımı’nda hizmet verimindeki hata noktaları hizmet prosesinden 

dışarıda bırakmak için belirlenir. Hizmet kalite özellikleri Fonksiyon Açınımı’nda 

girdi olarak kullanılır. Her özellik yapılması gereken eylem veya fonksiyon setine 

çevrilir. Hedeflenen fonksiyonlar Proses Açınımı’na girdi olarak kullanılır. Mevcut 

ve potansiyel yeni proses tasarımları arzulanan fonksiyon ve eylemlere çevrilir. Son 

olarak Görev Açınımı’nda hizmet tasarımlarını uygulamak için gereken iş tanımları 

ve operasyon prosedürleri tanımlanır.  

7.3 Hizmet QFD’nin Güçlü ve Zayıf Yanları 

 Mevcut hizmet bazlı QFD yaklaşımları hizmet endüstrilerin bazı 

karakteristiklerine hitap eden önemli uygulamalar sunmaktadır. Bu yaklaşımlar 

geleneksel QFD’yi hizmet fonksiyonları, prosesler ve görevleri talep edilen hizmet 
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kalitesine bağlayarak hizmete uygun bir dile ve prosese çevirmekte. Bu uyarlama 

hizmetteki prosesin ayrılamazlığını göz önüne almaktadır. Parçalar ve prosesler 

proses açınımı içinde beraber ele alınmaktadır. Kapsamlı hizmet QFD’nin diğer bir 

avantajı müşteri açınımı evresinin eklenmesidir. Bu hizmet firmasının esas 

yeteneklerine uyacak müşteri dilimlerini stratejik olarak belirleyerek tüm prosese 

başlar. Kapsamlı hizmet QFD’si farklı kullanımlar için detaylı müşteri ihtiyaçları 

haritası çıkarır. Müşterilerin hizmet üretiminde ne kadar etkin oldukları belirlenerek 

esas ve çevresindeki hizmetlerin birçok dokunulabilir ve dokunulamaz yönleriyle 

ilgili müşteri bilgisi sağlar.  

 Ancak QFD’nin hizmet uygulamaları biraz sınırlıdır. Sınırlı kalmasının 

birçok nedeni olmasına rağmen iki tanesi önemlidir. Birçok hizmet duygusal ve 

sosyal keyfi, estetik zevki, entelektüel başarıyı, duygusal tepkileri içerir.  

 İkinci sınırlama ise QFD’nin hizmet uyarlamasının sadece kalite evinde 

ölçülebilir kalite özelliklerine dönüştürülen müşteri ihtiyaçları açısından müşteri 

girdisini içermesidir. Kalite evinin ötesinde bir girdi dikkate alınmamaktadır. Bu 

teknoloji, prosedürler ve görevlerle ilgili ölçülebilir hizmet kalite özellikleri, hizmet 

fonksiyonları, prosesleri, tasarımları ve uygulama planlarını dışarıda bırakmaktadır.  

 Hizmet yönlerine dayalı müşteri gelişimi ürün veya hizmet mühendisinin özel 

ilgi alanıdır. Müşteriler pasif gözlemsiler değildir. Hizmet üretiminde ve dağıtımına 

aktif rol oynarlar. Tüm olası bilgiyi alabilmek için müşteri girdisi kalite evinin 

ötesinde kullanılmalıdır. Anahtar QFD dönüştürme işleminin temel yaralarını feda 

etmeden bu bilgiyi birleştirmektir.  

7.4 Kalite Evi 

Kalite Evi (The House of Quality-HOQ) ürün yaratma takımlarının QFD 

sürecini işletmek için ortaya koyduğu ilk matristir. Belgelenebilen ve analiz 

edilebilen bilgilerin çokluğundan dolayı bu matris özellikle çok güçlüdür. QFD 

metodu takımların müşteri ihtiyaçları, rekabet edenler ve organizasyonun müşterileri 

mutlu eden ürünleri nasıl sağlama mücadelesi vermeleri için özel sorular sormayı 

gerektirmektedir. 
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7.5 KaIite Evinin Adımları 

Kalite evini oluştururken izlenen adımlar şunlardır [38]: 

Birinci Adım-Müşteri Gereksinimleri (Müşterinin Sesi) 

QFD'nin ilk adımı süreç esnasında sektörün hangi parçasının analiz edileceği 

ve müşterilerin kimler olduğunun tanımlanmasıdır. Takım daha sonra müşterilerden 

ürün ve hizmet için sahip oldukları gereksinimler hakkında bilgi toplar. Bu verilerin 

organize edilmesi ve değerlendirilmesi için takımlar değişik kalite araçları kullanır. 

İkinci Adım-Düzen Gereksinimleri 

Tüm ürüm ve hizmet gereksinimleri müşteri tarafından bilinmemektedir. Bu 

durumda takımın yönetim veya standartlar tarafından belirtilen ürünün veya hizmetin 

sahip olması gereken gereksinimleri belgelendirmesi gerekir. 

Üçüncü Adım-Müşteri Gereksinimlerinin Derecelendirilmesi 

Birden beşe kadar bir skalada her gereksinim önemine derecelendirilir. Bu 

numara daha sonra ilişki matrisinde kullanılır. 

Dördüncü Adım-Müşterinin Rekabet Değerlendirmesi 

Müşterinin rekabeti nasıl değerlendirdiği inanılmaz bir rekabet avantajı olabilir. 

QFD sürecinin bu adımında ürün ya da hizmetinizin rekabetle ilgili olarak nasıl 

değerlendirildiğini müşterilere sormak iyi bir fikirdir. 

Beşinci Adım-Teknik Açıklayıcılar (Mühendislerin Sesi) 

Teknik açıklayıcılar ürün veya hizmet hakkındaki rekabet karşısında 

ölçülebilen ve izlenebilen özelliklerdir. Teknik açıklayıcılar organizasyonun ürün 

veya hizmet özelliklerini saptadığını ortaya koyabilir. Ayrıca müşteri ihtiyaçlarını 

karşılamada yeni ürün veya hizmet ölçümleri yaratılabilir. 
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Altıncı Adım-Gelişim Yönü 

Teknik Açıklayıcılar tanımlanırken, her açıklayıcının hareket yönüne de bir 

saptamanın yapılması gerekir. Şu saptamayla bu açıklayıcılar müşteri 

gereksinimlerine yönlendirilmektedir. 

Yedinci Adım-İlişki Matrisi 

İlişiki matrisi müşteri ihtiyaçları ile işletmenin bu ihtiyaçları karşılayabilme 

yeteneğinin saptandığı matristir. Burada sorulan soru teknik açıklayıcılar ile müşteri 

ihtiyaçlarının arasındaki ilişkinin gücünün ne olduğudur. İlişki, zayıf, orta derecede 

yada güçlü olur ve bir, üç ya da dokuz rakamsal değerlerini alır. 

Sekizinci Adım-Rekabet Eden Ürün ve Hizmetlerin Teknik Analizi 

Rekabeti daha iyi anlamak için teknik açiklayıcıların değerlendirilmesi 

gerekir. Bu süreç özel olarak rekabet eden teknik açıklayıcıların değerlerinin 

saptanması sürecidir. 

Dokuzuncu Adım- Teknik Açıklayıcılar İçin Hedef Değerler 

Sürecin bu bölümünde her teknik açıklayıcı için hedef değerler belirlenir. 

Hedef değerler teknik açıklayıcılar için "ne kadar" sorusunu ortaya koyar. 

0nuncu Adım-Korelasyon Matrisi 

Kalite Evinin adını almasına neden olan matrisin eve benzemesine neden olan 

çatıyı içeren odanın bulunduğu matris burada oluşturulur. Buna karşın Kalite Evinin 

en az kullanılan odasını da bu korelasyon matrisi oluşturur. Teknik açıklayıcıların 

birbirini ne kadar etkilediği belirlenir. Burada güçlü negatif ilişkiler de belgelenir ve 

fiziksel aykırılıkların ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır. 

0nbirinci Adım- Mutlak Önem 

Sonuç olarak her teknik açıklayıcının mutlak önem değeri ölçülür. Bu sayısal 

işlem hücrelerin değerlerinin müşteri önem değeriyle çarpımına eşittir. Daha sonra 
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her teknik açıklayıcının önemini saptamak için sütun boyunca bu sayılar toplanır. 

Artık ürünün ya da hizmetin hangi teknik özelliğinin müşteriyi daha çok etkilediği 

bulunmuş olur. 

7.6 Kalite Hizmet Açınımı 

 Pun, Chin ve Lau [42] hizmet kalite açınımında altı adımdan oluşan bir proses 

önermişlerdir. Adımlar aşağıda belirtilmiştir. 

Adım 1: Literatür araştırması 

 Bu adım literatürden, dosyalardan ve raporlardan bilgileri toplamaktır. 

Hizmet kalitesi boyutları listesi QSD çalışmasının amacı doğrultusunda çıkarılır. Bu 

boyutlar beyin fırtınası grubunun odağını belirlemek ve hizmet kalitesinin kritik 

olaylarının analiz edilmesinde kullanılır.  

Adım 2: Beyin fırtınası 

 Gerekli bilgiyi elde edebilmek için yeterli kadar kişi, bunlar çalışan veya 

akademisyen, danışman gibi dışardan kişiler de olabilir, beyin fırtınası çağrılır. Beyin 

fırtınasında hizmet kalitesi boyutları yeniden gözden geçirilir ve organizasyona 

uyumlu hale getirilir.  

Adım 3: Kritik olaylar analizi 

 Bu adım hizmet kalitesi boyutlarının kapsamlı listesini oluşturmak içindir. 

Kritik olaylar belirlenerek hizmet kalitesi özellikleri belirlenir.  

Adım 4: Müşterinin sesi ile ilişkilerin tasarlanması 

 Müşteri ihtiyaçlarının ve sesinin kalite özelliklerine dönüştürmek amacıyla 

müşteri anketi oluşturulmadan önce memnuniyet kalemlerinin korelasyon analizi 

yapılır. Bu soru formundaki hizmet kalitesi özelliklerinin tüm memnuniyet 

kalemlerini içerdiğinden emin olunmasını sağlar.  
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Adım 5: Soru formunun oluşturulması 

 Müşterilerin gereksinimlerini ölçen soru formu oluşturulur. Bu ankette hizmet 

kalitesi özelliklerinin göreceli önemleri sorulur. Ayrıca müşterilerin şirketin hizmet 

kalitesi karakteristikleri ve özellikleri hakkında düşünceleri sorulan bir soru formu da 

oluşturulur.  

Adım 6: Kalite evinin oluşturulması 

 Hizmet kalitesi özelliklerinin önemi ve durumu değerlendirilerek kalite evi 

oluşturulur. Bu adım müşterinin sesini iyileştirme stratejileri ve eylem planlarının 

oluşturulması için önemli bir adımdır. Kalite evi hizmet kalitesi iyileştirmesi için 

ölçülebilecek ve kontrol edilebilecek hizmet kalitesi özelliklerini, organizasyonel 

fonksiyonları ve eylemleri gösterir.  



8. ATLAS LOJİSTİK KALİTE EVİ 

8.1 Lojistik Hizmeti 

 Bir lojistik firmasının pazarlama stratejisinin önemli bir elementi mükemmel 

lojistik hizmeti sunmaktır. Bu çaba müşterilere değer yaratmak için sunulan çok 

miktardaki lojistik hizmet önerileriyle de doğrulanır. Müşteriler ürünlerini 

zamanında, doğru miktarda, tam olarak, kendi istedikleri özelliklerde ve olabilecek 

en düşük maliyetle dağıtılmasını isterler. Değişik müşteri gereksinimleri değişik 

şeyler demektir. Örneğin, bir müşteri bir haftalık dağıtım süresiyle memnun 

olabilirken bir başkası dört saat içinde dağıtım isteyebilir. Geniş ölçüdeki 

müşterilerin mallarını dağıtan bir firma standart hizmetle tüm müşterilerin ihtiyacını 

karşılayamaz. 

8.1.1 Lojistik Hizmetin Tanımı 

 Bir şirketin farklı müşteri gereksinimleri için pazar sunuşlarını değiştirmede 

kullanılabilecek birçok aracı vardır. Kotler [43] bu araçları pazarlama karışımı olarak 

tanımlar ve dört parçadan oluşur: ürün, fiyat, promosyon ve yer. Lojistik hizmeti 

pazarlama karışımının yer elementi olarak düşünülebilir. Arıca, lojistik hizmeti 

ürünleri ve/veya hizmetleri müşterilere ek eğer yaratacak şekilde dağıtma işlemi 

olarak da tanımlanır. [44] 

 Bu tanımın önemli bir açısı lojistik hizmetin ek değer yaratacak bir araç 

olarak görülmesidir. Çoğu şirket hala lojistik hizmeti pazarlama stratejinin merkez 

elementinden çok maliyet unsuru olarak görmektedir. Bu müşteri memnuniyetini 

arttıracak birçok araç kullanılmadığını gösterir.  

 Lojistik hizmet yaklaşımı içinde bulunduğu pazar yapısına göre seçilmelidir. 

Üç alternatif mevcuttur: [44] 
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 Tüm müşteriler için standart hizmet verme aynı lojistik hizmete ihtiyacı olan 

müşterilere sahip olan şirketler için uygundur. Bu durumda şirket aynı hizmeti 

tüm müşterilere vererek ölçek ekonomisinden yararlanabilir. Ancak, tekil müşteri 

gereksinimlerine odaklanmayacaktır. Buda standart hizmetim tüm müşterilerin 

ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı sorusunu doğurur. 

 Eğer müşteri gereksinimleri çok geniş bir dağılım gösteriyorsa her müşteriye 

müşteriselleşmiş lojistik hizmeti sunma seçeneği kullanılabilir. Bu yaklaşım 

müşteri memnuniyetini maksimize eder ama maliyetler çok yüksek olur.  

 Farklı müşteri grupları için lojistik hizmetini farklılaştıran farklılaştırılmış lojistik 

hizmeti üçüncü seçenektir. Benzer gereksinimleri olan müşteriler için lojistik 

hizmeti farklılaştırarak müşteri memnuniyeti ve maliyetler arasında daha iyi bir 

denge kurulmuş olur.  

Müşteri gereksinimlerinde farklı varyasyonların olduğu kompleks çevrelerde 

lojistik hizmeti farklılaştırmak çok önemlidir. Eğer bir şirket bu kompleksliği 

standart hizmet vererek çözme yoluna giderse hiçbir müşteriyi memnun etmeme riski 

vardır. Çok fazla kompleksliğin en kötü en çok görülen karakteristiği ortalamadır. 

Her şey ortalama hızla birleştirilmiş kanallardan geçer ve ortalama fiyatla 

maliyetlendirilir. Özelleştirilmiş ürünlere ihtiyacı olan müşterilere eksik hizmet 

verilmiş olur.  

8.1.2. Lojistik Hizmeti İçin Bir Anahat 

 Şekil 8.1 lojistik hizmetin değişik yönlerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. Farklı müşteri gruplarına uygun lojistik hizmetini belirlemek için 

müşteri karakteristikleri analiz edilmelidir. iki metot kullanılabilir: [44] 

 Müşteri lojistik hizmeti gereksinimlerin analiz etmek (direkt yaklaşım), 

 Müşteri sipariş davranışlarını incelemek (endirekt yaklaşım).  
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8.1.2.1 Müşteri Lojistik Hizmet Gereksinimleri 

 Müşteri gereksinimlerini incelemek direkt yaklaşımdır. Müşterilerin değer 

verdiği lojistik hizmet elementlerini ortaya çıkarır. Bu gereksinimleri incelemek 

özellikle gereksinimler arasında büyük varyanslar varsa zaman tüketici ve pahalıdır.  

 

            

   

 Maliyet Yapısı 

     

             

             

Genel 
Müşteri 

Nitelikleri 

 
Müşteri Sipariş 

Nitelikleri 

 
Ürün 

Lojistik 
Nitelikleri 

 
Müşteri 
Anketi 

 Müşteri 
Yönetimi 

Görüşmeleri 

 

                

                

Müşteri Sipariş Profili 
 Müşteri Lojistik Hizmeti 

Gereksinimleri 
 

             

             

Lojistik Hizmeti Düzenlemeleri 
 

            

            

Ana Performans İndikatöreri  

Hizmet Seviyesi ve W&D Maliyet Düzeyi  

            

ŞEKİL 8.1: Lojistik Hizmeti Anahattı [45] 

8.1.2.2 Müşteri Sipariş Davranışı 

 Müşteri lojistik hizmet gereksinimlerini ortaya çıkarmak için müşteri sipariş 

davranışını analiz etmek endirekt yaklaşımdır. Bu davranış müşteri sipariş profili 

tanımı için temeldir. Müşteri sipariş profil dilimi depo ve dağıtım (Warehouse ve 

Distribution - W&D) maliyetlerini aynı yönde etkileyen benzer davranış 

karakteristiğine sahip müşteri grubudur.  

 Müşteri sipariş davranışı W&D maliyetlerini belirleyen müşteri ve ürün 

karakteristiklerince belirlenir. Başarılı W&D maliyeti kontrolü için müşteri 

siparişleriyle ilgili eylem seviyesini yansıtan maliyet yapısı gereklidir.  
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8.1.2.3 Lojistik Hizmet Düzenlemesi 

 Müşteri gereksinimleri ve sipariş profilleri Şekil 8.1’de görülen lojistik 

hizmet düzenlemesine (Logistics Service Arrangements – LSA) götürür. Lojistik 

hizmet düzenlemesi müşteri sipariş dilimine sunulan lojistik hizmet elementlerinin 

karışımıdır.  

 LSA hem müşteri odaklaşmasını hem de W&D maliyetlerini kontrol etmek 

amaçlarını gerçekleştirmek için her müşteri sipariş profile atanır. Eğer tüm 

gereksinimler her türlü maliyete karşın karşılanırsa bu iki amaç birbiriyle çelişir. 

Belli müşteri grupları için lojistik hizmet farklılaştırılarak her iki amaç da 

gerçekleştirilir.  

8.1.3 C-PED Modeli 

 Şirketler eklenen değer yaratma ve maliyet arasında bir denge 

gözetmelidirler. C-PED (Costing, Profiling, Evaluating, Differentiating – 

Maliyetlendirme, Profil çıkartma, Değerlendirme, Farklılaştırma) Modeli 

farklılaştırılmış lojistik hizmeti oluşturmak için kullanılabilir. [45] Model kompleks 

pazar çevresiyle karşılaşan ve müşteriye farlılaştırılmış lojistik hizmeti vermesi 

gereken her firmaya uygulanabilir. C-PED modeli farklı müşteri gruplarına lojistik 

hizmetlerini farklılaştırmak için kullanılabilecek bir yaklaşımdır. Bu model Kotler’in 

[46] tanımladığı hedef pazarlama kavramının benzeri olarak düşünülebilir. Hedef 

pazarlama kavramı farklılaştırılmış pazar sunuşu gerçekleştiren üç ana safhadan 

oluşur: dilimleme, farklılaşma ve pozisyonlandırma (segmentation, differentiation, 

positioning – SDP). C-PED modeli bu kavram üzerinde oluşturulmuştur ve Tablo 

8.1’de gözükmektedir.  

Tablo 8.1: C-PED Modeli ve Hedef Pazarlama [44] 

 HEDEF PAZARLAMA (SDP) LOJİSTİK HİZMETİ YÖNETİMİ (C-PED) 

Amaç Müşteri memnuniyetini arttırmak W&D maliyetlerini kontrol etmek 

Müşteri odaklılığı arttırmak 

Ne ile Sunulan ürünü farklılaştırma Sunulan lojistik hizmetleri farklılaştırma 

Ne için Pazar dilimi Müşteri sipariş profili 

Neye dayanır Müşteri ihtiyaçları Müşteri sipariş davranışı 
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 C-PED modelinin dört safhası vardır: maliyet yapısı, profil çıkarma, 

değerlendirme ve farklılaştırma. Bunlar Şekil 8.2’de gözükmektedir. 

 

         

         

 Maliyet yapısı       

 W&D eylemlerini belirleme      

 Maliyet kategorilerini belirleme     

 Maliyet parametrelerini belirleme    

 Tarifeleri belirleme      

         

         

 Profil çıkarma       

 Profil özelliklerini tanımlama     

 Demet analizi       

 Müşteri sipariş profillerini belirleme    

         

         

 Değerlendirme       

 Müşteri sipariş profillerini değerlendirme   

 Lojistik hizmetin elementlerini değerlendirme  

         

         

 Farklılaştırma       

 Lojistik hizmet düzenlemelerini önerme   

 Mutabık olma ve uygulama      

         

ŞEKİL 8.2: C-PED Modelinin Safhaları [45] 

İlk evre organizasyon içindeki işlemlerin maliyet yapısını sıraya koymaktır. 

Müşteri siparişiyle oluşan eylem seviyesiyle buna eşlik eden maliyet seviyesi 

arasında açık bir ilişki bulunmalıdır. Bu amaçla işleme yönelik depo ve dağıtım 

maliyet modeli tasarlanmıştır. Bu maliyet yapısında W&D maliyetleri eylem 

seviyesini belirleyecek müşteri sipariş karakteristiğiyle bağlanmıştır.  

 İkinci safha olan profil çıkarmada müşteri sipariş profilleri belirlenir. Bunu 

gerçekleştirmek için belirlenen profil niteliklerindeki puanlarına göre sınıflandırılır. 

Profil nitelikleri W&D maliyetlerini belirleyen parametrelerdir.  

 Müşteri sipariş profilleri çıkarıldıktan sonra uygun lojistik hizmet 

düzenlemesi her müşteri grubu için hazırlanmalıdır. Bu değerlendirme evresinde 
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yapılır. Her profil için ilk potansiyel iyileştirme bölgesi belirlenir. Bu hem belirgin 

maliyet azalması hem de lojistik hizmet düzenlemesine ek elementler ekleyerek 

müşteri odaklılığını iyileştirmek olabilir.  

 Son olarak her müşteri sipariş profili için lojistik hizmetin toplam element 

setini içeren lojistik hizmet düzenlemesi çizilir. Lojistik hizmet düzenlemesi 

müşterilerle görüşülerek mutabakata varılır.  

8.2 Lojistik Hizmet Kalitesi 

 Rekabetçi avantaj elde etmek için mevcut ve potansiyel müşteri taleplerini ve 

değerlerini belirlemek çok önemlidir. Genellikle, lojistik yöneticileri stok 

yönetiminde ve taşınmasında yani lojistiğin operasyonel kısmında çok başarılıdırlar. 

Çoğunlukla lojistikle ilgili müşteri hizmet eylemlerinin algılama etkisini belirlemede 

–örneğin, lojistiğin pazarlama yönü- zorlanmışlardır. [48] 

Lojistiğin nasıl müşteri memnuniyetini yarattığını tanımlayan birçok tarif ve 

tanım vardır. En geleneksel olanı zaman ve yar faydası yaratmaya dayalıdır. Buna 

“Yedi D’ler” denir. Firmanın ürün/hizmet sunma niteliğini lojistik hizmet yoluyla 

fayda sağlanması olarak tanımlar. Ürünün pazarlama işlerinden bir kısmı şirketin 

doğru miktarda doğru malı doğru zamanda doğru koşulda doğru fiyatta doğru 

bilgiyle dağıtma yeteneğidir.  

Bu tanımlama ürün değerinin bir kısmının lojistik hizmetiyle yaratıldığını 

belirtir. Geçmiş örneklerde lojistik müşteri hizmet ölçütü stokta bulunan ürün oranı, 

zamanında dağıtılan ürün oranı ve hasarsız dağıtılan ürün oranıdır. Bu nitelikler 

lojistik hizmetinin boyutları olan uygunluk, zamanlılık ve durum tarafından sağlanan 

değerler olarak düşünülür.  

İş yaşamı değiştikçe operasyona dayalı lojistik hizmet tanımları da değişti. 

Temel fayda yaratma kavramı lojistikle sağlanan fayda yaratmayı vurgulamada 

yetersiz oldu. Fayda düşüncesi paketleme, üçüncü parti stok yönetimi, barkodlama ve 

bilgi sistemleri gibi sayısız değer ekleyen operasyonel konularını içerecek şekilde 

genişledi. Değer ekleme kavramı geleneksel zaman ve yer faydalarını biçim 

faydasını da içerecek şekilde büyütmüştür. Ancak bunlar hala operasyona dayalı 
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kavramlardır. Lalonde ve Zinszer müşteri hizmetini üç öğeye sahip olmasıyla 

tanımlamıştır: 1) müşteri ihtiyaçlarını karşılayan eylem, 2) müşteri memnuniyetini 

garantileyecek performans metrikleri, 3) firma geneli katılım felsefesi. [47] 

Ancak bu bileşenlerin hepsi müşteriye değil de hizmet verici firmaya 

odaklanmıştır. Lojistik hizmet bağlamında müşteri hizmetini değerlendirirsek hizmet 

dağıtımında iki element vardır: pazarlama müşteri hizmeti (marketing customer 

service – MCS) ve fiziksel dağıtım hizmeti (physical distribution service- PDS). Bu 

iki elementin tamamlayıcı doğası müşteriyi memnun eder.  

Hizmet kalitesi yaklaşımı müşteri memnuniyetini müşteri algılaması be 

gerçek hizmet asasındaki farkları değişik niteliklerle algılamaya çalışmaktır. 

Araştırmacılar lojistik hizmeti ölçmede kullanılabilecek hizmet kalitesi modelini 

geliştirmek için uğraştılar. Daha önce de belirtilen müşteriye yönelik tanımlı 

boyutlara uyacak gelişen lojistik vasıfları ve lojistik hizmet kavramına 

uygulanabilecek ek boşlukları tanımlayacak  şekilde orijinal hizmet kalitesi 

modelinde değişiklikler yapıldı. Lojistik hizmetin bu görüşü daha iyi tanımlamalar 

için müşteriye dönük tanımlamalar ve lojistik hizmet kalitesi yaratmak için temel 

yapıtaşları oluşturur.  

LHK’sinin müşteriye dayalı tanımının kullanımı geleneksel olarak fiziksel 

açıdan daha izlenebilir operasyonel nitelikler olan fiziksel dağıtım araştırmalarını 

müşterinin algıladığı değerler gibi gözlemlenemez kavramlara önem veren 

pazarlamayla daha içiçe getirir. LHK’ni müşteriye yönelik ölçülürken geleneksel 

operasyonel hizmet nitelikleri ölçütleri de bunlara eklenebilir.  

 Mentzer, Flint ve Kent [48] LHK’sini müşteri açısından tanımlamak için bir 

araştırma yapmışlardır. Bu araştırmada ABD Savunma Lojistik Acentalığı’nın 

müşterileriyle çalışılmış ve LH’sinin boyutları çıkarılmıştır. Çalışma sonucunda 

lojistik hizmet kalitesinin dokuz alt ölçeği olduğu bulunmuştur. Bu dokuz boyut 

Şekil 8.3’te gösterilmiştir ve şunlardır: bilgi kalitesi, sipariş prosedürleri, sipariş 

teslim miktarı, zamanlılık, sipariş doğruluğu, sipariş kalitesi, sipariş durumu, sipariş 

uyuşmazlığını değerlendirme, personel iletişim kalitesi.  
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8.3 Atlas Lojistik AŞ’nin Hizmet Kalite Boyutları 

 Atlas Lojistik Hizmetleri ve ticaret AŞ, 2000 yılının Ekim ayında 

kurulmuştur. Firma forwarder hizmeti vermektedir. Uluslar arası nakliye işkolunda 

yer almaktadır. Hizmet alanı olarak dünyanın her yerine kara, hava ve deniz yoluyla 

taşımacılılık hizmeti verebilmektedir.  

 Bir forwarder firma olarak Atlas Lojistik’in kendine ait hiçbir aracı yoktur. 

Müşterilerle nakliye firmaları arasında aracı olarak yer almaktadır. Müşterilerine 

uluslararası taşımacılık danışmanlık ve organizasyon hizmeti vermektedir. Atlas 

müşterilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda mallarını hangi koşullarda 

gidecekleri yere hangi koşullarda taşıyabilecekleri konusunda bilgilendirdikten sonra 

malların taşınması için gereken hazırlıkları ve işlemleri gerçekleştirir. 

 Atlas’ın hem taşıcı firmaya hem de yükleyicilere katkısı vardır. Müşterilerin 

kendi başlarına alamayacakları fiyatları, bir nevi toptancı olması sebebiyle, elde 

ederek bunları onlara sunarak bir maliyet avantaja sahip olmaktadır. Taşıyıcılar için 

ise, müşterileri onlara sağlayarak onların iş yükünü azaltmaktadır.  

 Atlas Lojistik’in sunduğu hizmet göz önüne alınarak bir değerlendirme 

yapılmış ve hizmet kalitesi boyutları üçe indirilmiştir. Boyutlar ve açıklamaları 

aşağıdaki gibidir.  

Bilgi kalitesi: Uluslararası taşımacılıkta dünyanın her noktasına malların 

ulaştırılması gerekir. Bu bakımdan müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda 

danışmanlık hizmeti verilir. Dünya üzerindeki herhangi bir yere en uygun koşullarda 

malların taşınması için gerekli bilgiler ve öneriler sunulur. Deniz, hava yada karayla 

hangi şartlarla taşınılacağı, kaç günde gideceği, fiyatının ne olacağı gibi bilgiler 
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ŞEKİL 8.3: Lojistik Hizmet Kalitesi [48] 
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verildikten sonra müşteri kararını verir. Bu bakımdan bilgilerin doğru ve yeterli 

olması önemlidir. 

 Bilgilerin yeterliliği 

 Bilgilerin doğruluğu 

 Fiyat değişikliğinin bildirilmesi 

Zamanlılık: Lojistik sektöründe zamanlılık en önemli konulardan biridir. Malları 

istenilen zamanda istenilen yerde bulundurmak müşteriler için hayati önem 

taşıyabilir. Üretim planlarını veya herhangi bir konuyu bunun üzerine planlamış 

olabilirler.  

 Zamanlılığın diğer bir boyutu ise müşteriye verilen teklifin süresidir. Lojistik 

sektörü dinamik bir yapıya sahip olduğundan fiyatlar ve koşullar zaman içinde 

değişiklik gösterebilir. Bu  bakımdan çoğu şirket farklı firmalardan teklifler alarak 

piyasayı kontrol altında tutmaktadır. Malın gecikmeden taşınabilmesi ve kayıpların 

en aza indirilmesi için müşteriye teklifin gecikmeden verilmesi önemli bir konudur.  

 Malların zamanında verilmesi 

 Teklifin zamanında verilmesi 

 Malların istenildiğinde yüklenebilmesi 

Personelin iletişim kalitesi: Klasik üretim firmalarından farklı olarak 

hizmette müşterilerle etkileşim içinde olunur hatta müşteriler prosese dahil olurlar. 

Bu durum lojistik sektörü için de geçerlidir. Bu bakımdan müşterilerle olan 

ilişkilerde doğru ve iyi iletişim içinde olmak en önemli unsurlardan biridir. 

Personelle ilgili diğer bir konuda çalışanların müşterilerin içinde bulunduğu durumu 

anladıktan sonra gerekliyse ihtiyaca özel hizmet verebilmeleridir. Müşterilerin içinde 

bulunduğu duruma özel hizmet yerine bu duruma uymayan standart hizmeti sunmak 

hizmet kalitesi negatif etkiler.  
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 Personelin çabası  

 Personel bilgi ve deneyimi 

 Özel hizmet verilmesi 

Yeni hizmet geliştirme: İçinde bulunduğumuz dünya gelişen ekonomi, 

globalleşen pazarlar, elektronik haberleşmenin ve internetin gelişmesi gibi nedenlerle 

her konuda dinamik yapıya sahiptir. Pazardaki müşterilerin değişen değerleri ve 

ihtiyaçları sürekli değişmektedir. Bu durum hem imalat hem de hizmet sektörleri için 

geçerlidir. Bu yüzden yeni ihtiyaçlar doğrultusunda pazara yeni hizmetler sunmak 

çok önemlidir.  

 Yeni hizmetlerin sunulması 

8.4 Hizmet Kalite Özellikleri  

 Yapılan değerlendirmeler sonuncunda teknik açıklayıcılar olarak hizmet 

kalite özellikleri belirlenmiştir. Bunlar eğitim, işgücü yeterliliği, yeterli işgücü sayısı, 

pazarlık gücü, taşıyıcılarla olan iyi ilişki, iyi teçhizat ve araç, yeterli bilgisayar sayısı, 

iyi iletişimdir.  

 Hizmet kalite özellikleri belirlendikten sonra müşteri gereksinimlerini 

belirlenmesi amacıyla bir anket formu hazırlanmıştır. Bu formda müşterilerden 

hizmet kalite boyutlarının önem derecesinin işaretlenmesi istenmiştir. Ayrıca başka 

bir anket formu da müşterilerin Atlas Lojistik’i değerlendirmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu anket formların birer kopyası Ek 1 ve 2’de bulunmaktadır.  

 Bir sonraki adım olarak hizmet özelliklerinin müşteri ihtiyaçlarını karşılama 

gücü analiz edilmiştir. Bu analizde bir-üç-dokuz skalası kullanılmıştır. Daha sonraki 

aşamada rekabet analizi yapılmıştır. 
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8.5 Atlas Kalite Evi 

 En son aşama olarak tüm veriler toplanıp değerlendirildikten sonra Atlas 

Kalite Evi oluşturulmuştur. Atlas Kalite Evi sayfa 107’de görülmektedir.  

 Kalite evini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken birkaç konu vardır. 

Lojistik sektöründe birbirinden farklı birçok firma mevcuttur. Bazıları sırf kara veya 

deniz taşımacılığı yapar. Bazıları tam lojistik hizmeti verir. Bu bakımdan piyasadaki 

forwarder firmaları arasından rekabet edilen üç firma seçilmiştir. Atlas A harfiyle 

rakip firmalar ise B, C, D olarak gösterilmiştir. Müşteri  anketlerinden Atlas’ın 

rekabet gücü ölçülmüş değer firmalar buna göre değerlendirilmiştir.  

 Korelasyon matrisinde kullanılan simgelerin anlamları şu şekildedir:  

 Güçlü pozitif korelasyon 

 Pozitif korelasyon  

 Güçlü negatif korelasyon  

 Negatif korelasyon
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 İŞLETME 
GEREKSİNİMLER
İ 

 MÜŞTERİYE 
ÖNEMİ 

 MÜŞTERİ 
GEREKSİNİMLER
İ 

Eğitim İş, Yet. Ye. İş. 
Sa. 

Paz. 
Gücü 

Taş. 
İli. 

İyi T. 
Ar. 

Yet. 
Bil. 

İyi İlet. REKABET 
DEĞERLEMESİ 

        1 2 3 4 5 

Bilgilerin Yet. 5 3 3        D C A B 

Bilgilerin Doğ. 4,5 3 9   9 3    D C B A 

Fiyat Değ. Bil. 4  3   3 3 9   D A C B 

Mal. Zam. Ver. 3   1  9     D C A B 

Mal. İst. Yük. 2   3 9 9     C D A B 

Personelin Çab. 4 3  3    9 9  D A C B 

Per. Bil. Ve Den.  5 3       3  D C A B 

ÖNEM AĞIRLIĞI  55,5 67,5 21 18 97,5 52,5 72 51      

               

 



9. SONUÇ 

 Kalite günümüzde işletmeler açısından stratejik bir kavram haline gelirken, 

tüketiciler açısından da tercihleri belirleyen ana unsurlardan biri haline dönüşmüştür. 

Geleneksel anlamda yaklaşıldığında kalite kavramı standartlara uyum, 

fonksiyonlar içerme ya da amaca uygunluk olarak ele alınmaktadır. Ancak 

günümüzde kalite kavramı bu tanımlara sığmayacak derecede yeni boyutlar 

kazanmıştır. Günümüzde, kalite kavramı, günlük konuşmalardaki dağınıklığından 

kurtarılmış, dar tanımlama kalıplarından çıkarılmış, esnek ve dinamik bir çerçeve 

içine yerleştirilmiştir.  

Kalitenin bu esnekliği ve çok boyutluluğu kalite konusunda sayısız 

tanımlamanın yapılmasına ve her tanımın başka bir yerde kullanılmasına neden 

olmuştur. Sonuç olarak kalite en genel anlamıyla, “müşteri isteklerinin tatmini, 

operasyon performansının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi vb. amaçlar 

için kullanılan stratejik bir yönetim aracıdır” şeklinde tanımlanabilir [50]. 

Hizmetin elle tutulamama, stoklanamama (üretildiği anda tüketilme), eş 

zamanlı olma, sübjektif olma ve heterojen olma özelliklerinden dolayı kaliteyi ölçme 

ve iyileştirmenin imalat sektörüne göre daha zor olması, bu konularda imalat 

sektöründen geride kalmasına neden olmuştur. Son yirmi yılda hizmet kalitesine 

verilen önem hizmet üretimindeki artışa paralel biçimde yükselmiş ve bununla 

bağlantılı olarak yapılan akademik ve ampirik araştırmalarda da çoğalma olmuştur. 

Kısaca hizmet kalite bileşenleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir [51]:  

1.Güvenilirlik: Performans tutarlılığın içermektedir. Hizmetin güvenilir ve doğru 

biçimde, verilen sözler doğrultusunda yapılması anlamına gelmektedir.  

2.Duyarırlılık / Karşılık Vermek: Çalışanların, müşterilere anında hizmet vermek 

ve yardım etmeye istekli olmalarını ifade etmektedir. Hizmetin zamanında olmasını 

içerir. 
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3.Yeterlilik: Hizmet sunmak için gerek firmanın gerekse de çalışan personelin 

gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları anlamına gelmektedir. 

4.Erişebilirlik: Yaklaşılabilir olma ve ilişki kurma kolaylığını içermektedir. Hizmete 

kolay ulaşmayı, bekleme zamanının kısa olmasını, faaliyet saatlerinin uygun 

olmasını ifade etmektedir. 

5.Nezaket: Müşteriyle ilişkide bulunan personelin kibarlığı, saygınlığı, ve 

dostluğunu içerir. 

6.İletişim: Müşterileri anlayabilecekleri dilde bilgilendirmek ve onları dinlemek 

anlamlarına gelir. Firma farklı müşteriler için dilini uydurabilmeli ve 

farklılaştırabilmelidir. 

7.İtibar: Firmanın; inanılırlığı, güvenirliliği, dürüstlüğü ve müşteri çıkarlarını kalben 

hissetmeyi içermektedir. Firmanın ismi, ünü, çalışanlarının kişisel özellikleri itibarı 

oluşturan unsurlardır. 

8.Güvenlik: Şüphe, tehlike ve riskten uzak olma. Fiziksel ve finansal güvenlik ile 

mahremiyet güvenliği oluşturan unsurlardır. 

9.Müşteriyi Bilmek ve Anlamak: Müşteriyi ve müşteriye ilişkin ihtiyaçları bilmek 

için çaba sarfetmeyi içerir. 

10.Fiziksel Varlıklar: Hizmetin fiziksel yanının içermektedir. Fiziksel tesisler, 

personelin, görünüşü, hizmet sunmak için kullanılan araç ve ekipmanlar fiziksel 

unsurları oluşturmaktadır. 

 Hizmet kalitesinin yukarıda belirlenen nitelikleri, üretiminin zor ve karmaşık 

olması değerinin ölçülemeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu konuda hizmet 

sektörüne yönelik SERQUAL gibi özel yöntemler kullanılacağı gibi imalat 

sektöründe ilk olarak kullanılmaya başlanan verimlilik, kalite fonksiyonu açınımı, 

blanced scorecard gibi yöntemler de hizmet sektörlerinde kullanılabilir. Burada 

önemli olan hangi hizmetin verildiğinin ve verilmesi gerektiğini, onun özelliklerini, 

müşteri ihtiyaçlarını bilmek ve buna uygun yöntemi seçmektir.  

Öte yandan hizmet kalitesini ölçmek yeterli değildir. Hizmet kalitesini 
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iyileştirmek de gerekmektedir. Esasen ölçümün amacı iyileştirme çalışmalarına baz 

oluşturmasıdır. Bu doğrultuda dünyada uygulanan en son yöntemler Kaizen ve altı 

sigmadır. İmalat sektöründe oluşan bu yöntemler hizmet sektörlerine de uyarlanmış 

ve günümüzde birçok firma bunu kullanmaktadır. Ülkemizde de bu yaklaşımların 

uygulamaya geçirilmesi firmalarımız ve ülkemiz yararlı olacaktır.  

Uygulama kapsamında lojistik sektöründe yeralan ve bir forwarder firma olan 

Atlas Lojistik AŞ’nin kalite evi oluşturulmuştur. Atlas Kalite Evi’ni değerlendirerek 

daha iyi hizmet verilmesi için geliştirilmesi gereken önemli konular bulunabilir.  

Müşterilerin en önem verdiği hizmet boyutu bilgilerin yeterliliği ve 

personelin bilgi ve deneyimidir. Bu özelliklerin ortak gereksinimi eğitimdir. Eğitimin 

önem ağırlığının birinci sırada olmaması Atlas’ın eğitim bakımından bir açığı 

olduğunu göstermektedir. Şirkette işle ilgili kuvvetli eğitim verilmesine rağmen bunu 

destekleyici eğitim ve kurslar verilmemektedir.  

İkinci en yüksek önem seviyesinde bilgilerin doğruluğu ve özel hizmet 

verilmesi bulunmaktadır. Doğru şekilde bilgilendirilmiş müşteriyle sorunlar daha az 

yaşanmaktadır. Müşteri kendini bekleyen şeylerin ve mevcut durumun tam olarak 

farkına varır. Böylece müşterinin beklentileriyle sunulan hizmet arasındaki boşluk 

daha az olmaktadır.  

 Dinamik yapıya sahip olan lojistik sektöründe müşterinin almak istediği 

hizmetin kapsamı da değişebilmektedir. Müşterinin ihtiyacı standart verilen 

hizmetlerle karşılamama ihtimali de vardır. Bunlara örnek vermek gerekirse 

göndericinin kapısından almak, alıcının kapısına teslim etmek, standart varış 

zamandan önce malı teslim etmek gibi özel hizmetler verilebilmektedir. Bu özel 

ihtiyaçları karşılayabilmek müşteri bağlılığı için gereklidir. Atlas, müşterilerin 

ihtiyaçları doğrultusunda özel hizmetleri büyük ölçüde verebilmektedir.  

 Atlas’ın en başarısız olduğu konu yeni hizmet geliştirmektedir. Bu hizmet 

boyutunun gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Yeni hizmet geliştirme konusunda 

bir çaba mevcut değildir. Elde bulunan hizmetlerle müşterilerin ihtiyaçları 

giderilmektedir. Bu da hizmet kalitesi konusunda sıkıntı yaratmaktadır. Bir firmanın 

sunduğu hizmetin kalitesi kadar pazarda bulunan hizmetlerin kapsamları da 
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önemlidir. Pazarda yeni hizmetler sunan firma rakiplerine oranla avantaj sağlar. 

Sonuçta müşteriler kendilerine daha fazla değer katan firmayı tercih edecektir. Atlas 

şuan savunmacı konumundadır.  

Önem ağırlığında en düşük puanı pazarlık gücü almıştır. Firma bunu en 

yüksek değerle karşılamasına rağmen müşterilerin verdiği önem yüksek değildir. 

İkinci en düşük değer yeterli işgücü sayısıdır. Üç boyutu etkilemesine rağmen toplam 

değeri çok düşüktür. Yeterli işgücünün olmaması tekliflerde ve diğer işlerde 

aksamalara yol açmakta buda hizmet kalitesinin negatif etkilenmesine neden 

olmaktadır.  

En yüksek değer taşıyıcılarla olan ilişkidedir. Taşıyıcılarla güçlü ilişkinin 

olması onlardan doğru bilgilerin alınmasını ve de müşterilere doğru bilgilerin 

verilmesini sağlar. Ayrıca iyi ilişki pazarlık gücünü arttırır ve malların zamanında 

yüklenebilmesine ve zamanında teslim edilmesine yardımcı olur. Diğer bir konu ise 

fiyat değişiklerinin zamanında haber alınmasıdır. İyi ilişkiler kurulduğunda 

değişikler önceden bile haber verilebilmektedir. Atlas, taşıyıcılarla iyi ilişki 

kurmasına karşın personel sayısındaki eksiklik ve donanım eksikliği fiyat 

değişikliğini bildirmekte geri kalınmasına neden olmaktadır.  

Atlas’ta her çalışanın kendine ait bir bilgisayarı vardır. Teçhizatta sorun 

olmamasına karşın faksta sorunlar yaşanabilmektedir. Donanımla ilgili diğer bir 

konu ise firmada lojistik sektörüne ilişkin bir yazılım mevcut değildir. İhtiyaçlar 

birkaç MS Office programıyla karşılanmaktadır. Özel bir yazılımın kullanılamaması 

işlem zamanlarının uzamasına ve sorgulamaların yeterince hızlı yapılmamasına 

neden olmaktadır. Ancak firma yeterince personel sayısı ve hacme sahip 

olmadığından yazılıma yapılacak olan yatırımın ortalama karlılık oranı düşük 

çıkacaktır. Bu da şu anki durumun devam etmesini desteklemektedir. 

Atlas rekabette orta kısımda yer almaktadır. Rekabette en güçlü olduğu nokta 

taşıyıcılarla kurduğu iyi ilişki sayesinde doğru bilgiler elde etmesi  ve bunları 

müşterilerine iletmesidir. En zayıf yanları ise fiyat değişiklerinin bildirilmesi ve 

personelin çabasıdır. Yeterli sayıda personelin bulunmaması müşterilerle olan işlem 

zamanın dar olmasına ve personelin yeterli çaba gösterememesine neden olabilir.  
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Atlas’ta göze çarpan en büyük eksiklikler yeterli personelin olmaması ve 

yazılım eksikliğidir. Personel eksikliğinin giderilmesi kısa dönemde giderilebilir. 

Ancak yazılım yatırımı için yeterli hacme ulaşılması gerekir. Atlas’ın yakın bir 

zamanda yazılımı destekleyecek iş hacmine ulaşacağına inanıyorum.  Bu iki 

gereksinimlerini gidererek Atlas Lojistik daha iyi hizmet kalitesine ve rekabet 

gücüne ulaşabilir. Diğer bir önemli konu yeni hizmet geliştirmedeki eksikliktir. Bir 

an önce bu konuya değinilmelidir. Belli bir kilograma kadar malların müşteriden 

alınması yada teslim edilmesi gibi yeni hizmetler sunulabilir ve müşterilere standart 

hizmetin yanında ek değerler verilebilir.  

 Kaliteli üretim için başka önemli bir konu da çalışan memnuniyetidir. Bu 

tabii ki hem imalat hem de hizmet sektörleri için geçerlidir. Çalışanların, çalıştığı 

ortamdan ve yaptığı işten memnun olmadığında müşterileri de memnun etmesi 

beklenemez. Bu yüzden çalışan memnuniyetini yaratmak için de çalışılmalıdır. 

Bunun için de çalışanları iyi anlamak, onlarla sürekli iletişim halinde olmak ve daha 

iyi ortamlarda çalışmaları için çaba sarfetmek gerekir.  

 Tezimde metodoloji olarak araştırma, derleme ve saha çalışmasını uyguladım. 

Bu safhalarda en çok zorlandığım konu yeterli Türkçe kaynağın bulunmamasıydı. Bu 

bakımdan tezimin yaralı bir kaynak olmasını umuyorum. 
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EKLER 

EK 1 

Firma adı: 

Anketi dolduran kişi: 

Tarih: 

Kaliteli ve iyi hizmet verilmesi için sizin açınızdan aşağıdaki konuların önem 

derecesini belirtiniz. ( 1: En düşük, 5: En yüksek) 

 

 İhtiyacım olan bilgilerin yeterli olması. 

1  2  3  4  5 

 Aldığım bilgilerin doğru olması.  

1  2  3  4  5 

 Fiyat değişikliği bilgilerinden haberdar olmam. 

1  2  3  4  5 

 Malların vaat edildiği zamanda teslim edilmesi. 

1  2  3  4  5 

 Fiyat tekliflerinin zamanında verilmesi. 

1  2  3  4  5 

 Malları istediğim zamanda yükleyebilmem. 

1  2  3  4  5 

 Personel içinde bulunduğun durumu anlamak için çaba göstermesi. 

1  2  3  4  5 

 Personelin bilgi ve deneyiminin yeterli olması. 

1  2  3  4  5 

 Özel hizmet verilmesi. 

1  2  3  4  5 

 Yeni hizmet geliştirilmesi. 

1  2  3  4  5 

 

Verdiğiniz bilgiler gizli tutulacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz.  

 

ATLAS LOJİSTİK HİZMETLERİ VE TİCARET AŞ 
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EK 2 

Firma adı: 

Anketi dolduran kişi: 

Tarih: 

Aşağıdaki tanımlamaların şirketimize  ne derecede uyduğunu lütfen belirtiniz.  

( 1: En düşük, 5: En yüksek) 

 

 İhtiyacım olduğunda aldığım bilgiler yeterli.   

1  2  3  4  5 

 İhtiyacım olduğunda aldığım bilgiler doğru.   

1  2  3  4  5 

 Fiyat değişikliği bilgisini alabiliyorum.  

1  2  3  4  5 

 Mallar söylenildiği zamanda teslim ediliyor. 

1  2  3  4  5 

 Fiyat teklifleri zamanında veriliyor 

1  2  3  4  5 

 Malları istediğim zamanda yükleyebiliyorum. 

1  2  3  4  5 

 Personel içinde bulunduğun durumu anlamak için çaba gösteriyor 

1  2  3  4  5 

 Personelin bilgi ve deneyimi yeterli.  

1  2  3  4  5 

 İhtiyacım olan özel hizmetler veriliyor. 

1  2  3  4  5 

 Yeterince yeni hizmet geliştiriliyor.  

1  2  3  4  5 

 

Verdiğiniz bilgiler gizli tutulacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz.  

 

ATLAS LOJİSTİK HİZMETLERİ VE TİCARET AŞ 
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