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 XI

ÖNSÖZ

Hizmet, oldukça titiz bir çalışmanın sonucu olarak bütünleşik çabaların sonucunda üre-
tilen buna karşılık kullananın da karar vermede seçici davrandığı ve elde edilen tatmine göre 
olumlu satın alma davranışı sürdürmeye niyetli olduğu bir faaliyete vurgu yapar. Soyut ol-
ması bir mülkiyet sahipliği yaratmasa da hizmet alımının sonucunda yaratılan doygunluk hissi 
hizmeti kullananlar da unutulmayacak deneyimlere yol açabilir. Bu kitap hem okuyanlarda 
hem ders kitabı olarak sınıfta anlatımlar sonucunda hem de bu alanda çalışanlara ve girişim-
cilere ipuçları sağlamak konusunda doygunluk sağlamak üzerine inşa edilmiştir.

Hizmet pazarlaması dersi veren akademisyenlerin ders anlatımlarındaki zenginleşti-
rici tecrübelerini birleştirerek ortaya çıkarılan bu kitapla literatüre hem katkı sağlanmak 
amaçlanmış hem de farklı bakış açıları ile kitap benzerlerinden farklılaştırılmaya çalışılmış-
tır. Kitapta genel hizmet pazarlaması konuları dışında hizmetlerle ilişkilendirilmiş itibar 
yönetimi ve çalışanların işletmeye sadakat borcu başlığı altında hukuksal boyutta ele alın-
mıştır. Ayrıca bütün bölümler örnek olay ve okuma parçaları, tartışma ve değerlendirme 
soruları ve bölümlerle ilgili tavsiye kaynaklarla donatılmıştır. Kitap içeriği, hizmet pazarla-
ması önlisans, lisans ve yüksek lisans derslerine hizmet edecek yapıdadır. Aynı zamanda 
içeriğindeki bol örnekli anlatımlarla da bu alana yönelik bilgilerini artırma hevesi taşıyan 
ve çalışan veya çalışmak isteyen her kesime yol göstericilik yapacak bilgilere de sahiptir.

Editörün yürütücülüğü altında akademisyenlerin değerli bilgilerinin birleştirilerek oluş-
turulduğu her çalışmada birtakım hataların, uyum, koordinasyon ve bütünleştirmede yaşanan 
zorlukların varlığı yadsınamaz. Bu zorluklardan kaynaklanan hataların olabileceğini daha başlan-
gıçta kabul ederek daha sonraki genişletmelerde bize yol göstericilik yapmanız ve bu hataları, 
eksiklikleri veya yanlışları düzeltmemiz konusunda yardımcı olmanız bizi güçlendirecektir.

Kitabın oluşmasında bölüm yazarlarının ortak sorumluluk duygusuyla ve özverili ça-
lışmaları ile yaptıkları değerli katkılara öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Hepsine bu 
alandaki bilgi birikimlerini aileleri ile geçirebilecekleri zamandan çalarak kitaba aktardıklarını 
biliyoruz. Kitap basıldıktan ve elimize aldıktan sonraki mutluluğun bütün bu zorlukların üste-
sinden geleceğini ve bütün yazarların böyle bir mutluluğu yaşamak için sabırsızlandığını ayrıca 
söylemek istiyoruz. Kitabın hazırlanmasında, yayınlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı 
teşekkür eder, yararlanacak herkese zorunlu değil keyifli ve zevkli okumalar dileriz.

Saygılarımızla…

Prof. Dr. Berrin Onaran

Yrd. Doç. Dr. Alparslan Özmen
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KISIM I

 

 HİZMET PAZARLAMASINA GENEL BİR BAKIŞ

Bölüm 1: Hizmet ve Hizmet Pazarlaması Kavramı

Bölüm 2: Hizmetler Sektöründeki Gelişmeler

Bölüm 3: Hizmet Pazarlamasında Bölümlendirme, Hedef Pazar ve  Konumlandırma



BÖLÜM 1

 Hizmet ve Hizmet Pazarlaması Kavramı
Öğr. Gör. Dr. Fuat Öz

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 “Bir hedef yaratın, bir iş değil.”

Philip Kotler1

 ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. Hizmet, hizmet pazarlaması kavramlarını, farklarını ve hizmet pazarlaması 
ilkelerini öğrenmek

2. Hizmet pazarlamasının özelliklerini kavrayabilmek

3. Hizmet pazarlaması ile mallar arasındaki farkları bilmek

4. Hizmet pazarlaması faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak



Öğr. Gör. Dr. Fuat Öz  3

GİRİŞ

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, bilginin kolay elde edilmesi, hızla artan ve 
değişen rekabet koşulları firmaların çalışma şartlarını giderek zorlaştırmaktadır. Bu koşul-
larda müşteri kazanmak isteyen firmalar çalışma yöntemlerini daha verimli hale getirmek 
ve pazarda rekabet avantajı yakalamak için farklı arayışlar içerisine girmektedirler. Hedef 
pazarlarda müşterileri ile en yoğun ilişkinin yaşandığı alanın hizmet sektörü olduğu gö-
rülmektedir. Çünkü günümüzde tüketicilerin arzu ve ihtiyaçlarını karşılarken hizmetlerle 
birlikte satın alma faaliyetini gerçekleştirmektedirler. 

 Bu bölümde, hizmet pazarlaması kavramı, özellikleri, ürünlerle ilgili farklılıklar ve 
hizmet pazarlamasının faydaları, hizmet pazarlamasında karşılaşılan güçlükler hakkında bil-
gi verilecektir. Bu noktadan hareketle dört başlık çerçevesinde konu incelenip bir sonuca 
ulaşılmaya çalışılmıştır.

A. HİZMET KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ

Yaşanan küreselleşme hareketleri, günümüz ekonomisinin ve sanayisinin daha hızlı 
ve farklı bir şekilde gelişmesine neden olmuştur. Bunların yanında, teknolojinin de paralel 
olarak gelişmesi, firmaların hedef pazarlardaki tüketicilerine ürün ve hizmetlerini fark-
lı şekillerde ve daha fazla alternatiflerde sunduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bütün bu 
gelişmeler sonucunda hizmet sektöründe de değişimlere neden olmuş ve bu değişimler 
hizmetlerin çeşitlenmesine, hizmet sektöründe firma sayılarının artmasına yol açmıştır. 
Konuyu daha iyi anlayabilmek için hizmet, hizmet pazarlaması kavramını anlamak ve ilkeleri 
hakkında bilgi sahibi olmakta yarar vardır.

1. Hizmet Kavramı

Kavram olarak hizmet incelendiğinde bir takım tanımlamalar görülmektedir. Gronro-
os’a göre hizmet, net olmamakla birlikte yapısından dolayı az ya da çok dokunulmaz olan, 
müşteri ve hizmet sunan personel ile birlikte hizmeti sağlayanın fiziksel kaynakları, malları 
veya sistemlerinin karşılaştıkları esnada oluşan ve müşteri sorunlarına çözüm getirmeyi 
hedefleyen faaliyet olarak tanımlanmaktadır.2 Bunun dışında Kotler ve Gary’a göre hizmet, 
“bir tarafın diğerine sunduğu, temel olarak dokunulamayan ve herhangi bir şeyin sahipliği 
ile sonuçlanmayan bir faaliyet veya faydadır” şeklinde tanımlanmaktadır.3 Bu tanımlama-
ların sonucunda hizmet, soyut olduğundan dolayı hedef pazardaki tüketiciler açısından 
bir fayda olarak görülen ve bir gruptan başka bir gruba devredilen ve herhangi bir şeyin 
sahipliği ile sonlanmayan bir faaliyet olarak tanımlanabilir.
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Yapılan bu tanımlardan sonra Sayım ve Aydın ise hizmeti, “insanların ya da insan 
gruplarının, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla belirli bir fiyattan satışa sunulan, elle tutula-
mayan, koklanamayan, kolay heba olabilen, standartlaştırılamayan, yarar ve doyum oluş-
turan soyut faaliyetler bütünü” olarak ifade etmektedir.4

Hizmetleri ürünlerden ayıran kendisine özgü bir takım özellikleri söz konusudur. Bu 
özellikler hizmetlerin mallara göre daha kolay pazarlanabilme olanağı sağlamaktadır. Aşa-
ğıda hizmetin özellikleri açıklanmıştır.

2. Hizmetin Özellikleri

Belirlenen özelliklerin sayısı bazı çalışmalarda yaklaşık on taneye kadar çıkartılmıştır. 
Ancak literatürde beş ana başlıkta toplandığı görülmektedir.5 Bunlar;

•	 Dokunulmazlık; hizmetlerin en önemli özelliği olarak görülmektedir. Çünkü hiz-
metler, ürünlerin tersine üretilemeden önce görülemez, hissedilemez, tat alına-
maz, duyulamaz ve koklanamamaktadır.6

•	 Ayrılmazlık; hizmet kavramı içerisinde hizmeti üretenden ayrı tutulması müm-
kün değildir. Çünkü hizmetlerin üretilmesinde ve tüketilmesinde insanlar yer 
aldığı için birbirinden ayrılması söz konusu olamaz. Ayrıca bunların üretilmesin-
de olduğu gibi pazarlanmasını da ayrı düşünmek mümkün olamaz. Ürünler önce 
üretilip sonra satılarak tüketildiği halde, hizmetler ise tam tersi önce satılıp 
sonra üretilip tüketilmektedir. Bu durumda müşterinin bizzat üretime dahil ol-
ması gerekmektedir.7

•	 Eşzamanlılık; hizmetlerin üretimi ürünlerin üretimine göre ters işlemektedir. 
Ürünler önce üretilir ve daha sonra tüketimi gerçekleşmektedir. Hizmetler ise 
önceden üretilebilir yada eş zamanlı olarak üretilip sonra tüketilebilir. Hizmetin 
eş zamanlı olması pek çok örnekte görülebileceği gibi üreten ve satan kişinin aynı 
olmasına neden olabilmektedir.8

•	 Stoklanamama; bu özellik hizmetlerin soyutluk özelliğinden kaynaklanmaktadır. 
Hizmetlerin stoklanamama özelliği; saklanamaması, depolanamaması, iade edile-
memesi ve yeniden satmanın mümkün olamaması anlamına gelmektedir.9 Hizmet 
işletmelerinde hizmetleri üreten araçların stoklanması söz konusu olabilir. Ör-
neğin bir otelin odası gününde satılamaz ise ertesi günü satışı mümkün olabilir.

•	 Sahipsizlik; ürünleri satın alanlar aynı zamanda ürünün sahibi olmaktadır. Fakat 
hizmetlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Sadece belli bir süre içerisinde 
o hizmetlerden yararlanma durumu vardır. Örneğin danışmanlık hizmetini alan 
kişi danışmana sahip olamaz. Belli bir süreliğine ücret ödeyerek danışman tara-
fından bilgilendirme söz konusu olabilir.10
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Bu beş önemli özelliğin haricinde bir yazara göre; farklı üretim yöntemlerinin kulla-
nılması, tüketiciye yakınlık, kolay taklit edilebilirlik, tüketici riski, farklı dağıtım kanallarının 
kullanılması, değişkenlik, sunumda ortaya çıkan farklılıklar gibi özelliklerinde olduğu kabul 
edilmektedir.11

B. HİZMET PAZARLAMASI KAVRAMI ve İLKELERİ

1. Hizmet Pazarlaması Kavramı

Hedef pazarlarda müşteri değeri yaratmak suretiyle rekabet avantajını yakalamak 
isteyen işletmeler eski bir takım anlayışların dışına çıkarak hizmet faaliyetleri üzerinde 
daha çok odaklanmaya başlamışlardır. Çünkü günümüzde bireylerin istek ve ihtiyaçlarındaki 
farklılaşmaların daha da arttığı görülmektedir. Bu anlayıştan hareketle hizmet pazarlaması 
faaliyetlerinin çok daha önemli olduğu düşünülmektedir. Hizmet pazarlaması için geliştirilen 
bir takım tanımlamalar söz konusudur. Yapılan tanımlamaların ortak noktasının hizmetin 
tanımında geçen özellikleri olduğudur. Literatürde yapılan bu tanımlamalardan Kozak vd., 
göre hizmet pazarlaması; faydalar, faaliyetler ve tatmin duygusu yaratan hissedilmeyen, 
dokunulmayan, sahipsiz olan, stoklanması mümkün olmayan, aynı zamanda üretilen ve 
aynı zamanda tüketilen ve hizmet olarak adlandırılan şeylerin hedef pazardaki tüketicilere 
ulaştırılmasının sağlayan faaliyetlere verilen isimdir.12 Hizmetlerin iyi pazarlanabilmesi için 
beş temel çalışmanın yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu önem gösteren çalışmalar;

• İşletmelerin hedef pazar olarak belirledikleri pazarı tanımlamak,

• Tanımlanan bu pazarlardan hedef pazarı seçmek ve araştırmak,

• Bu pazarı memnun etmek için hizmetleri geliştirmek,

• Bu pazarın ihtiyaç duyduğu hizmetler için pazarı inandırmak,

• Bu pazardaki meydana gelen satın alma davranışlarındaki değişmeleri izlemek13 
şeklinde sıralanabilir.

2. Hizmet Pazarlamasının Temel İlkeleri

Endüstriyel ürün pazarlaması ile hizmet pazarlaması bazı ortak ilkelere sahip olmakla 
beraber, hizmet faktörünün getirdiği farklılıklardan dolayı hizmetlerin pazarlanması ilkele-
rinde de farklılıklar meydana getirmektedir. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir; modern pazar-
lama anlayışının benimsenmesi, tüketiciye yönelik tutum, tüketici istek ve ihtiyaçlarının 
karşılanması, pazar bölümlendirme ve hedef pazar belirleme, değer değişim süreci, ürün 
hayat eğrisine göre stratejiler uygulama ve etkin bir pazarlama karmasının uygulanması-
dır.14 Bu ilkeler sırasıyla şöyle açıklanabilir.
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•	 Modern	Pazarlama	Anlayışı; işletmelerin pazarlama yöneticileri hedef pa-
zarlarla ilgili çalışmalarında modern pazarlama anlayışını benimsemeleri gerek-
mektedir. Bu anlayışa göre yöneticilerin öncelikli hedefi tüketicilerin istek ve 
ihtiyaçları gelmektedir. Yöneticiler hedef pazarlarda başarılı olabilmeleri için 
kendilerini tüketicilerin yerine koyarak hizmet anlayışı geliştirmelidirler. 

•	 Tüketiciye	 Yönelik	 Tutum; bu tutum yöneticileri sadece işletmeye yönelik 
değil ve işletme içinde olanlar değil, aynı zamanda müşteri istek ve ihtiyaçları-
na eğilmelerini gerektirmektedir. Pazarlama yöneticileri bunu sağlayabilmeleri 
için sürekli olarak iletişim kanallarını açık tutarak müşteri tepkilerini ölçmeleri 
gerekmektedir. 

•	 Tüketici	 istek	 ve	 ihtiyaçlarının	 karşılanması; pazarlama anlayışının en 
önemli unsuru müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanarak müşteri memnu-
niyeti sağlamaktır. Genelde tüketicilerin mal ve hizmetleri satın alırken dikkat 
ettikleri noktalar söz konusudur. Bunlar sunulan ürün yada hizmetin kalitesi, 
zamanlaması, işletmelerin tüketicilere göstermiş olduğu yakınlık olarak sırala-
nabilir. İşletmelerin uzun dönemde ve sürekli olarak başarılı olmaları bu nokta-
lara dikkat etmesine bağlıdır.

•	 Pazar	Bölümlendirme	ve	Hedef	Pazar	Belirleme; bu faaliyet hedef pazar-
lardaki tüketicilerin özelliklerine uygun pazarlama bileşenleri tespit etmektir. 
Bir işletmenin müşterileri benzer değildir. Bu nedenle değişik gruplar içerisin-
de işletmeye, ürün ve hizmete en uygun olan müşteri gruplarının bulunması 
gereklidir. Bu gruplar belirlendiğinde işletmeler hedeflerine daha kolay ulaşa-
bileceklerdir. 

•	 Değer-Değişim	 Süreci;	 satın alma faaliyetleri bir değişim faaliyetidir. Pa-
zarda değişim gerçekleştiğinde mal veya hizmetler para ve para ile ölçülebi-
len şeylerle değiştirilir. Bu değişimin sonucunda tüketiciler ödedikleri bedelin 
karşılığını almak isterler. Tüketiciler ödedikleri bedelin tam karşılığını hizmet 
olarak aldıklarında ikna olacaklardır. 

•	 Ürün	Yaşam	Süreci; hizmetlerinde bir yaşam süresi vardır. Bu hizmet süreci 
aynı ürünlerde olduğu gibi giriş, büyüme, olgunluk ve gerileme aşamalarından 
oluşmaktadır. İşletmelerin bu süreci en uygun bir şekilde kullanarak hizmetle-
rin ömrünü uzun tutmaya çalışmalıdırlar.

•	 Etkin	Pazarlama	Karması; hizmetlerin farklılık, ayırt edilemezlik, soyutluk gibi 
özelliklerinden dolayı pazarda yaşanan talep değişiklikleri işletmelerin pazara 
sunduğu pazarlama karması elemanlarını doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan 
düşünüldüğünde pazarlama karması elemanlarına hizmet unsurunu önemli dere-
cede etkileyecek insan, fiziksel kanıtlar gibi unsurların eklenmesi gerekmektedir. 
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3. Hizmet Pazarlamasının İçeriği

Günümüz şartlarında klasik ürün pazarlamasının bazı alanlarda hizmetler sunulurken 
yeterli olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı hizmet pazarlaması genel pazarlama alanı içe-
risinde bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmektedir. Bu uzmanlık alanının etkin işleyebilmesi 
içinde temel unsurun iletişim faktörü olduğu ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı işletmeler 
açısından müşteriyi kaybetmemek için ona sunabilecekleri hizmetler üzerinde odaklanmayı 
gerekli kılmaktadır. Müşteriyi değerli hissettirmek için aktif bir iletişime ihtiyaç vardır. 
Gerçekleştirilecek bu iletişimin sonucunda müşteri üzerinde oluşturulacak pozitif duygular, 
kulaktan kulağa iletişim ile potansiyel müşterilere ulaşacaktır.15

Şekil	1:	Hizmet Pazarlaması İçeriği

Satış Öncesi Pazarlama 
Faaliyetleri

Satış Sonrası Pazarlama

Üretim Tüketim

Marka tercihi oluşturmak

Yaraları açıklamak

Kulaktan 
kulağa 
haberleşme

Deneme için ikna etmek

Fark ettirmek

Kaynak: Leonard L. Berry ve A. Parasuraman, Marketing Services; CompetingTroughQuality, 1991, 
New York, s 7.
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C. HİZMET PAZARLAMASI ÖZELLİKLERİ

Hizmet pazarlamasında müşterilerin değişik istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilen işlet-
meler hedef olarak belirledikleri pazarlarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler. İşletmelerin 
gerçekleştirdiği hizmet pazarlaması faaliyetlerinin kendisine has bir takım özellikleri var-
dır.16 Bunları şöyle sıralayabiliriz;

• Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının tespit edilerek, bunların karşılanması için 
hizmetlerin sunulması,

• Pazarlamanın süreç olarak devamlılık araz eden yapısı, faaliyetleri süreklilik 
göstermesi,

• Hizmet pazarlaması faaliyetlerinin birbirinin takip eden düzenli olmasını gerek-
tiren aşamalardan oluşması,

• Pazarlama araştırmalarının önemi ve bu yapılan araştırmaların hizmet pazar-
laması çalışmalarında süreklilik göstermesi,

• Hizmet işletmesinin kendisi gibi hizmet veren diğer işletmelerle arasındaki olu-
şan iletişim, dayanışma ve bunların her geçen gün öneminin artış göstermesi,

• İşletmenin örgüt yapısında ve bölümler arasında dayanışmanın gerekliliği ve 
işletmenin bütünü içerisinde pazarlama faaliyetlerinin bütünlük göstermesi,

• Hizmetlerinin soyut olması ve üretimin ve tüketimin aynı anda gerçekleşme-
sinden dolayı müşteri memnuniyetinin sağlanmasın için kalite önem göster-
mektedir, 

• Hizmet pazarlamasında işletmelerin pazarlama faaliyetleri hakkında etkinliği 
ölçme güçlüğü vardır. Sadece işletmenin kendisinin değil aynı zamanda rakip 
işletmeler hakkında veri elde etme güçlüğü söz konusudur.

D. HİZMET PAZARLAMASI İLE ÜRÜN PAZARLAMASI 
ARASINDAKİ FARKLAR

Hizmetlerin sahip olduğu özelliklerden dolayı ürünlerden bir takım farklılıkları olduğu 
bilinmektedir. Bu durumdan dolayı hizmet pazarlamasının endüstriyel ürün pazarlaması 
arasındaki farklılıklar şöyle sıralanabilir.17

•	 Üretim	 Yöntemleri; hizmet sektöründeki işletmelerin yapıları endüstriyel 
işletmelerin yapılarından farklıdır. Ürünler fabrikalarda üretilirken hizmetler 
çoğu zaman tüketildikleri yerlere üretilmektedirler. Örneğin eğitim kurumları, 
bankacılık vs.
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•	 Depolanamama	Özelliği; endüstriyel ürünlerde saklanıp stoklanması durumu 
söz konusu iken hizmetlerde üretildiği anda tüketilmesi söz konusudur. 

•	 Kullanılan	Dağıtım	Kanalları; hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınma-
sı mümkün olmadığından, tüketicilerin hizmetlerin üretildiği yerlere taşınması 
gerekmektedir. Fakat endüstriyel ürünler başka yerlerde üretilip bir başka 
pazarda satışa sunulabilmektedir. 

•	 Hizmetlerden	Faydalanma	Süresi; dayanıklı tüketim malı olarak ifade edilen 
ürünleri tüketiciler daha uzun kullanırken, hizmetler üretildikleri yerde tüketil-
diği için bunu kullanan tüketiciler kısa zamanda tüketmektedirler. 

•	 Satın	Alma	Şekli	Bakımından;	hizmetlerin tüketicilere tarafından daha önce 
deneme ihtimali olmadığında işletmelerin güven ve imaj kazanması açısından 
çok önemlidir. Bu güvenin sağlanabilmesi için satın alma sürecinde ve sonra-
sında hizmetlerin kalitesini gösteren çeşitli kolaylıklar ve avantajlar sağlanma-
lıdır. Örneğin ödemenin iadesi, garanti, vs.

•	 Taklit	Edilme	Kolaylığı;	endüstriyel ürünlerde taklit edilmesi olasılığına karşı 
patent vs gibi önlemler söz konusudur. Fakat hizmetlerde bu tür kopyalama 
olaylarına karşı alınabilecek önlemler ürünlerdeki kadar kolay değildir. 

Hizmet pazarlaması ile ürün pazarlamasından farklı olduğu için hizmet işletmeleri; 
hedef pazar koşullarına uyumlu hale gelebilmek ve daha etkin olabilmek için müşterilerini 
daha iyi tanımaları gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında müşterilerinin satın alma karar-
larını etkileyen faktörleri belirlerken ihtiyaçları, değişim değerlendirme, müşteri odaklılık 
gibi temel değerleri dikkate almak zorundadırlar. 

E. HİZMET PAZARLAMASI FAALİYETLERİNİN FAYDALARI

Hizmet pazarlaması işletmelerin pazar hedeflerini gerçekleştirmede kullanılan bir 
araçtır. Bunun yanında karı maksimize etmek, pazar payını artırmak gibi amaçlara da ula-
şılmasında kullanılmaktadır. Bunların yanında işletmelerin hizmet pazarlaması kullanması 
sonucunda elde edebileceği faydalar aşağıda sıralanmıştır.18

• Hedef pazarda memnun müşteri portföyü meydana getirilir.

• İşletme içerisindeki tüm çalışanını yöneticiler de dahil ortak bir amaca yönlen-
dirilir ve bu amaca ulaşmaya çalışılır.

• Pazarda belirlenen müşterilerin hizmetlerden beklenti ve istekleri, müşteri 
memnuniyeti oranıyla yükseltilmeye çalışılır. 
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• Hedef pazarda tüketicilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinde meydana gelen 
değişmeler izlenerek bu değişimlere karşı zamanında tedbirler alınır.

• Tüketicilerin algılarına uygun olarak verilen hizmetlere yönelik tutundurma ça-
lışmaları yapılır.

• Daha mutlu tüketiciler ve daha iyi hizmetler artan işbirliği ile sağlanır. 

• Müşteri memnuniyetini artırmak için diğer hizmet işletmeleri ile işbirliği yapılır. 

• Uygulanan pazarlama programlarından başarılı olanların sürekliliği sağlanırken, 
başarılı olmayan programlar sona erdirilir.

• Pazarlama faaliyetleri için harcanan emek ve paranın daha verimli kullanılması 
sağlanır.

• Yapılan pazarlama araştırmaları ile güçlü ve zayıf yönler belirlenerek zayıf yön-
ler geliştirilir, güçlü öneriler değerlendirilir ve bunun sonucunda pazar fırsat-
ları değerlendirilir. 

F.  HİZMET PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

Hizmetleri ürünlerden farklı kılan ve sahip olduğu özelliklerden dolayı pazarlanmasın-
da da bir takım güçlükler ve zorluklar yaşanmaktadır. Bundan dolayı işletmeler bu güçlük-
leri ayrıntılı olarak incelemeli ve hizmet pazarlaması ile ilgili stratejileri geliştirirken bunları 
dikkate almaları gerekmektedir. Bu güçlükler aşağıdaki gibi sıralanabilir.19

•	 Tanımlama: Şekillendirmeye yönelik bazı hizmetler Amerikan tıraşı, asker tı-
raşı gibi tanımlanabilir bir özellik gösterse de bir çok hizmet ürünlerde olduğu 
gibi; deseni, boyutları ve işlevleriyle ilgili bir tanımlamadan yoksundur. 

•	 Standartlaştırma: Hizmetlerde standartlaştırma çabaları son yıllarda yoğun 
olarak üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Çünkü standart hale 
getirilen hizmetlerin hem tanımlanması daha kolay olmakta, hem de daha fazla 
sayıda üretmek ve dolayısıyla hizmet işletmelerini daha verimli hale getirmek 
söz konusu olmakla birlikte, hizmeti standartlaştırmanın o hizmetin gelişmesi-
ni olumsuz yönde etkileyebileceği de dikkate alınmalıdır.

•	 Derecelendirme: Tarımsal ürünler büyüklüklerine göre değerlendirebilir. Mey-
velerde görüldüğü gibi büyük, orta ve küçük boy elmalar ve portakallar ayrı tas-
nif edilebilir ve fiyatlandırmaları da büyüklüklere göre uygun şekilde belirlenebilir. 
Ancak hizmetlerin birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf hizmetler gibi derece-
lendirilmesi ya da iyi hizmet, orta hizmet, kötü hizmet şeklinde değerlendirmenin 
doğruluğu tartışılmalıdır. Doğru olsa bile birinci sınıf ya da iyi hizmet dururken, 
ikinci veya üçüncü hizmetlere rağbet olup olmayacağı tartışılmalıdır.
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•	 Her	Hizmet	Aynı	Şekilde	Pazarlanamaz: Aynı hizmeti, aynı zaman diliminde, 
farklı kişilere aynı şekilde pazarlamak  ya da farklı pazarlamacıların aynı kişilere 
farklı zaman diliminde aynı hizmeti aynı şekilde pazarlaması oldukça güçtür. 
Çünkü hizmet üretiminde ve hizmet pazarlamasında her şey, her zaman, her 
şeyi şu ya da bu şekilde etkilemeye açıktır. 

•	 Tüketimi Erteleme: Bazı hizmetler belki başka bir zaman dilimine kaydırabilir. 
Ancak erteleme durumunda bile müşterinin gücenme riski oldukça fazladır.

•	 Talebin	Sürekliliği: Hizmetlerde talebi sürekli kılmak için hizmet işletmeleri-
nin ve hizmet pazarlamacılarının çok titiz ve kusursuz hizmet verme yönünde 
büyük çaba harcamaları gerekir. Talebin sürekliliği ancak müşteri memnuniye-
tini sağlamakla mümkün olabilir. 

•	 Test Etme: Hizmetlerin tadına bakmak, birazını denemek ve daha sonra tama-
mını almak gibi bir durum yaratılamaz. Hizmetler, alınıp tatmin olunur ya da 
olunmaz.

•	 Hizmetleri Bölme: Bir saç yapımında, saçın yarısını başka bir zaman diliminde 
yaptırmak düşünülemez.

•	 Hizmet	Pazarını	Bölümleme	Güçlüğü: Hizmet pazarlaması alanında küresel 
pazarlama düşüncesinde hareket etmek daha avantajlı bir durum yaratabilir.

•	 Hizmetlerin	Zorunlu	Olmasının	Getirdiği	Güçlükler: Hizmetlerin büyük bir 
kısmı zorunlu olmayan ya da bireylerin kendisi tarafından üretilebilen türden-
dir. Sağlık hizmetlerinde olduğu gibi hizmetlerin çok azı hayati önem taşımak-
tadır. Alınan hizmetlerden vazgeçme durumu her zaman olası bir durumudur.

•	 Emek-Yoğun	Olma: Bu durum hizmet pazarlamasında her zaman hata yapma 
olasılığını arttıran ve müşteriyi gücendirmeye yol açan bir durumdur.

•	 Hatadan	Geri	Dönme: Hizmetlerin üretiminde ve pazarlanmasında yapılan ha-
talardan geri dönmek çok zahmetli ve bazen de olanaksızdır.

•	 Bir	Plana	Bağlı	Kalma: Hizmet alanında kararları etkileyen bir çok faktör dev-
rede olduğundan, daha önce düşünüldüğü ya da planlandığı şekilde hizmet üret-
meye ve sunmaya devam etmek mümkün olmayacağı gibi doğru da olmayabilir. 

•	 Hizmet	Üretiminde	İşbirliği	Sağlama: Hizmetlerin üretimi sırasında bir çok 
kişi yada farklı işletmeler birlikte hareket etmek durumundadırlar. Bu durum 
kişiler ya da işletmeler arasında koordinasyon söz konusu olduğunda ise pro-
fesyonel bir işletmecilik anlayışına sahip olunması gerekir. 
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•	 Araştırma: Bireylerin yada işletmelerin ne tür bir ürüne ihtiyaç duyduklarını 
tespit etmek kolay olduğu halde, ne tür bir hizmete ihtiyaç duyduklarını ortaya 
koymak oldukça güçtür. 

•	 Fiyatlandırma,	 Tutundurma,	 Dağıtım: Mallara göre hizmetlerin maliyetle-
rini belirlemede önemli zorluklar vardır. Bunlardan birisi, hizmeti üretenlerin 
emeklerinin karşılığını belirlemedeki güçlüktür. Diğer bir güçlük ise üretimin 
artması ya da azalması durumunda maliyetlerde ortaya çıkan değişmedir. Hiz-
metlerin talebini önceden tahmin etmek ve bu talebi değişmez kılmak olanaklı 
değildir. Dağıtım ve tutundurmada da hizmetlerin bilinen bir takım özelliklerin-
den dolayı güçlükler yaşanır. Hizmetlerin üretenden ayrılmazlığı, resmedilemez 
ve sergilenemez oluşu onları tutundurmada yaşanan önemli güçlüklerdir. 
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OKUMA PARÇASI I: Barry Sorkin?

Barry Sorkin, Chicago’nun en meşhur barbekü restoranlarından Smoque BBq’nun 
ortaklarından. Kapıları 2006’da açılan Smoque, basından her daim övgü dolu yorumlar 
aldı. Guy Fieri’nin sunduğu Diners, Drive-Ins&Dives adlı televizyon programına konuk oldu 
ve Zagat, Daily Candy, Urbanspoon ve Michelin’den yüksek puanlar aldı.

Soluk benizli, çelimsiz bir Yahudi çocuğu olan ve restoran işletme tecrübesi olmayan 
bir ailede büyüyen Barry, tipik bir restoran sahibi düşünüldüğünde çoğu insanın gözünde 
canlanandan oldukça farklı. Radyo-televizyon bölümünden mezun olduğunu ve neredey-
se on yılını bilişim teknolojileri anında pazarlama materyalleri hazırlamakla geçirdiğini de 
düşününce gelecekte başarılı bir restoran sahibi olacağını kestirmenin pek de mümkün 
olduğunu söyleyemeyiz.

Diğer yandan barbekü, Barry’nin hayatında her zaman önemli bir yere sahip ve işe 
dönüştürmeyi planladığı bir hobiydi. Konu hakkında kapsamlı araştırmalar yaptı, hayalle-
rine başkalarını da dahil etti. İşi en iyi barbekü ustalarından öğrenebilmek için Memphis, 
Kansas City, Kuzey Caroline ve Austin’e seyahat etti. Tek hedefi vardı; iyi ürün ve hizmet 
sunabilmek için arayışlar içindeydi. 

Bugün sadık müşteri kitlesine sahip olan Smoque, kendi barbekü sosunu üretiyor ve 
sistematik kontrollü bir büyüme ve hizmet geliştirme yaklaşımına sahip. Her gün sayısız 
teklif alsalarda şimdilik tüm ortaklar tek bir merkezden en iyi şekilde hizmet vermeye 
yoğunlaşmışlardır.

Kaynak: Steve OLSHER, Senin Olayın Ne?, Koton Kitap, 2017.
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OKUMA PARÇASI II: Pisano

Müşteri deneyimi kişinin ürünü ya da hizmeti almayı kafasında tasarladığı andan 
itibaren başlar. Müşteri öncelikle kafasında tasarladığı hizmet ya da ürünle ilgili araştırma 
yaparak başlar işe. Daha önce o ürün ya da hizmeti almış insanların yaşadıkları deneyimleri 
bilmek, karar verme aşamasında çok büyük önem taşır.

Müşteri deneyimi başarı hikayeleri bu nedenle işletmeler için oldukça değerlidir. Bu 
memnuniyet ise işletme ile müşteri arasında sağlanan sağlıklı iletişimle mümkündür. İşte 
bu iletişimin önemini bir kez daha gösteren 2015 yılında yaşanmış 3 müşteri deneyimi 
başarı hikayesi.

Mutlu	müşteriler	mutlu	işletmeler	yaratır!

Hizmet sektöründe misafir tarafından seçim yapılması en zor alanlardan biri otelcilik 
sektörüdür. Hem seçeneğin fazla oluşu hem de kalacağınız yerin seyahatinizin büyük bir 
kısmını etkileyecek olması açısından, müşteri deneyimi hikayelerine en fazla başvuracağınız 
alanlardan biri konaklamadır. Bu konu için misafirin sorununu doğru iletişim yöntemlerini 
kullanarak çözen örnek bir işletmenin hikayesini sizinle paylaşacağız.

Hikayedeki işletmede misafir, odasındaki klimanın problemli olduğunu fark ediyor. 
Odasında üzerinde karekod ve link bulunan Pisano oda kartını kullanarak işletmeyle ileti-
şime geçiyor. İşletmenin ilgili kişisine anında iletilen mesaja ilgili kişi tarafından hızlıca geri 
dönüş yapılıyor. Misafirin odası vakit kaybetmeden değiştiriliyor.

Sonuç olarak müşteri bir sonraki konaklama ihtiyacında yine aynı oteli tercih etti. 
Üstelik aracı bir site kullanmadan direkt otelin kendisinden rezervasyon yaptırdı.

Müşterisine	kulak	veren	kazanır!

Perakende sektöründe de müşteri ile olan iletişim oldukça önemlidir. Hem verilen 
hizmet hem de satılan ürünlerin kalitesi için daima müşteriden görüş almak işletme için 
olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Örneğin bir mağazada Pisanokiosklarında yer alan “Mağazamızda hangi ürünleri gör-
mek istersiniz?” Sorusuna verilen cevaplarda büyük oranda aynı ürünün adının geçtiği 
fark ediliyor. İşletme, müşteri tarafından istenen ürün stoğunun o mağazada bittiğini fark 
ediyor. Bunun üzerine stoklar yenileniyor. Akabinde mağazanın satışlarında gözle görülür 
bir artış oluyor.



Öğr. Gör. Dr. Fuat Öz  15

Yaratıcı	ve	Hızlı	Çözümler	Sadık	Müşteriler	Doğurur!

Beslenme en temel ihtiyaçlarımızdan biri olduğu için müşterinin aldığı hizmet konu-
sunda en titiz olduğu alanlardan bir diğeri de restoranlardır. Hizmetin verildiği süre diğer 
işletme alanlarına göre daha kısa olduğu için problemin işletme içinde çözülmesi daha kritik 
oluyor. Doğru iletişimin, olumsuz bir durumu ne kadar olumlu bir duruma dönüştürülebile-
ceği bu örnek sayesinde görülüyor.

Bir aile çocuklarının doğum gününü kutlamak için restorana gidiyor. Aile hizmet ala-
bilmek için 40–45 dakika beklemek zorunda kalıyor. Aile çocuklarının doğum gününde böyle 
bir problem yaşadığı için doğal olarak gerekli merci ile sorunlarını paylaşmak istiyor. Ma-
salarında bulunan Pisano kartını kullanarak yaşadıkları sorunu işletmenin sorumlu kişisine 
gönderiyorlar. Anında sorumlu kişiye iletilen mesaj üzerine restoranın şefleri ve garsonları 
balonlar alıp hep beraber çocuğun doğum gününü kutluyorlar.

Bu çocuk için unutulmaz bir doğum günü haline gelirken ailenin olumsuz havası da 
mutlu bir deneyime dönüşüyor.

Bu olaydan sonra aile aynı restoranı tercih etmeye devam etti. İşletme, müşterisi 
ile kurduğu iletişim sayesinde yaratıcı ve hızlı bir çözüm üretti. Böylece restoran, kaybe-
deceği müşteriyi sadık bir müşteri olarak geri kazandı ve kendi için olumlu bir imaj yaratmış 
oldu.

Pisano ekibi olarak bu ve benzeri mutlu müşteri deneyimi portrelerinin daha da 
artması için çalışıyoruz. Sizinle de mutlu müşteriler yaratmak adına yapacaklarımız için 
çok heyecanlıyız.

Kaynak: https://www.pisano.co/tr/blog/2015ten-carpici-3-musteri-deneyimi-basari-hikayesi-i/.erişim 
tarihi:25.08.2017



16  Hizmet ve Hizmet Pazarlaması Kavramı

ÖZET

Hizmet pazarlamasını açıklamadan hizmet tanımını kavramsal olarak bakılmasında fayda 
vardır. Hizmet; insanların ya da insan gruplarının, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla belirli bir 
fiyattan satışa sunulan, elle tutulamayan, koklanamayan, kolay heba olabilen, standartlaştı-
rılamayan, yarar ve doyum oluşturan soyut faaliyetler bütünü” olarak tanımlanır. Hizmetleri 
ürünlerden ayıran kendisine özgü bir takım özellikleri söz konusudur. Bu tür özellikler hizmet-
lerin mallara göre daha kolay pazarlanabilme olanağı sağlamaktadır. Bunlar; dokunulmazlık, 
ayrılmazlık, Eşzamanlılık, stoklanamama ve sahipsizliktir. 

Günümüzde tüketicilerdeki istek ve ihtiyaçlarında farklılaşmaların daha da arttığı gö-
rülmektedir. Bu yüzden de hizmet pazarlaması faaliyetlerinin daha önem kazandığı düşünül-
mektedir. Hizmet pazarlaması; faydalar, faaliyetler ve tatmin duygusu yaratan hissedilmeyen, 
dokunulmayan, sahipsiz olan, stoklanması mümkün olmayan, aynı zamanda üretilen ve aynı 
zamanda tüketilen ve hizmet olarak adlandırılan şeylerin hedef pazardaki tüketicilere ulaştırıl-
masının sağlayan faaliyetlere verilen isimdir. Hizmet sektörünün endüstriyel sektörden farklı 
oluşundan dolayı hizmet pazarlamasının dayandığı bir takım temel ilkeler vardır. Bunlar; mo-
dern pazarlama anlayışının benimsenmesi, tüketiciye yönelik tutum, tüketici istek ve ihtiyaçla-
rının karşılanması, pazar bölümlendirme ve hedef pazar belirleme, değer değişim süreci, ürün 
hayat eğrisine göre stratejiler uygulama ve etkin bir pazarlama karmasının uygulanmasıdır.

İşletmelerin hedef pazarlarda yaşamlarını sürekli hale getirmeleri ancak müşteri is-
tek ve ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneklerine bağlıdır. Bu yüzden gerçekleştirdikleri hizmet 
pazarlaması faaliyetlerinin kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler; tüketicilerin istek ve 
ihtiyaçlarının tespit edilerek, bunların karşılanması için hizmetlerin sunulması, pazarlamanın 
süreç olarak devamlılık arz eden yapısı, faaliyetlerin süreklilik göstermesi, hizmet pazarlaması 
faaliyetlerinin birbirinin takip etmesi ve düzenli olmasını gerektiren aşamalardan oluşması, gibi 
sıralanmaktadır. 

Hizmetler sahip olduğu bir takım özelliklerden dolayı ürünlerden ayrılmaktadır. Bu iki 
unsuru birbirinden ayıran farklılıklar ise; üretim yöntemlerinin farklı olması, depolanamama 
özelliğinin olması, kullanılan dağıtım yöntemlerinin farklı olması, hizmetlerden faydalanma sü-
resindeki farklılıklar, satın alma şekillerinin farklılığı şeklinde sıralanmaktadır.

İşletmeler hizmetleri bir takım amaçlarına ulaşmak için istemekte, bu amaçlara ulaş-
mak için hizmet pazarlamasını kullanmaktadırlar. Hizmet pazarlaması işletmelere bazı fayda-
lar sağlarlar. Bunlar memnun müşteri portföyü yaratmak, tüketici istek ve ihtiyaçlarını takip 
ederek değişimleri yakalamak, işbirliği sağlamak vs. şeklinde sıralanabilir.  Bunların yanında 
hizmet pazarlamasının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler mevcuttur. Örneğin; hizmetlerin 
tanımlama zorluğu, dereceleme zorluğu, test etme olanağının olmaması, talebin sürekliliğinin 
sağlanmasındaki güçlükler vs. şeklinde sıralamak mümkündür.
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TARTIŞMA SORULARI

1.  Pazarlama faaliyetlerinde hizmet neden önemlidir, tartışınız?

2.  Hizmetlerin ortak özellikleri nelerdir?

3.  Hizmet pazarlamasında modern pazarlama anlayışının önemi hakkında bilgi veriniz?

4.  Hizmet pazarlamasın sektöründe çalışan işletmelerin karşılaşabileceği güçlükler 
hakkında bilgi veriniz?
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1.		 Aşağıdakilerden	hangisi	hizmetleri	mallardan	ayıran	özelliklerden	biri	değildir?

 a) Soyutluk

 b) Bölünmezlik

 c) Kalitesi

 d) Değişkenlik

 e) Dayanıksızlığı

2.	 Hizmetler	için	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

 a) Kolay denetlenebilir

 b) Stoklanamaz

 c) İnsan odaklıdır

 d) Daha az standarttır

 e) Emek yoğundur.

3.	 Hizmet	 ürünlerin	 tersine	 üretilemeden	 önce	 görülemez,	 hissedilemez,	 tat	
alınamaz,	duyulamaz	ve	koklanamaması	hizmetin	hangi	özelliklerinden	biridir?

 a) Eşzamanlılık

 b) Dokunulmazlık

 c) Ayrılmazlık

 d) Stoklanamama

 e) Sahipsizlik
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4.	 Hizmetlerin	 iyi	 pazarlanabilmesi	 için	 aşağıdaki	 çalışmalardan	hangisi	 yapıl-
malıdır?

 a) Hedef pazarı iyi tanımlamak 

 b) Hedef pazara uygun hizmet geliştirmek

 c) Hedef pazarı araştırmak

 d) Pazardaki satın alma davranışlarını izlemek

 e) Hepsi

5.		 Aşağıdakilerden	hangisi	hizmet	pazarlamasının	faydalarından	birisidir?

 a) Standartlaşma 

 b) Bir plana bağlı kalınır

 c) Hatadan geri dönmek kolaydır

 d) Hizmetleri denemeye yardımcı olur 

 e) Harcanan emek ve paranın daha verimli kullanılmasını sağlar

Cevap	Anahtarı:	1.c,	2.a,	3.b,	4.e,	5.e.
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BÖLÜM 2

 Hizmetler Sektöründeki Gelişmeler
Doç. Dr. Gökhan Demirtaş

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 “Ekonomi, somut maddelerin konusu değildir. Ekonominin konusu, 

insanlar ve insanların anlamları ile hareketleri üzerinedir.”

Ludwig von Mises

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. Hizmetler sektöründeki faaliyetleri diğer sektörlerden ayırmak

2. Hizmetler sektöründeki gelişmeyi ve nedenlerini kavramak

3. Hizmetler sektöründeki büyümenin kalkınma ile ilişkisini ortaya koymak

4. Türkiye ekonomisi özelinde hizmetler sektörünün önemini kavramak


