LOJİSTİK YÖNETİMİNDE MÜŞTERİ HİZMETİ
Prof. Dr. Tuncay KOCAMAZ
Dünyada son on-onbeş yıl içinde bir çok ülkede enflasyon ve faiz
hadlerinin yükseldiği, bir çok endüstri alanında durgunluk yaşandığı
görülmüştür. Bu değişiklikler işletmelerin yönetim felsefelerinde de önemli
değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Herşeyden önce işletme yöneticileri
envanter miktarlarının saptanmasında daha hassas davranır oldular. Envanter
dönüşüm hızını artırmak, envanter miktarlarını azaltmak, az satılan malları ayık
lamak gibi envanter kullanımını geliştirecek faaliyetlere el attılar. Aynı zamanda,
dağıtım kanallarını oluşturan toptancı, perakendeci gibi aracılar da bulundurdukları envanter miktarlarını azaltıcı tedbirler almaya başladılar.
daha dikkatli saptamak şeklinde alınan yönetim
hizmet seviyesi üzeride doğrudan bir etki yaptı.
Birçok firmanın envanter dönüşümünü geliştirmesi (1) depo miktarı ve sahada
bulundurulan stok yerlerinde azalma (2), müşteri ve ürün karmalarının yeniden
değerlendirilmesi ve
(3) sistem içinde stok bulundurulan yerlerin toplam
sayısında bir azalmayı da beraberinde getirdi (La Londe, 1985;235). Bütün bu
ölçekler, pazar pozisyonunda kayıplara uğramak istemeyen firmalarca müşteriye
sağlanan hizmet seviyesine ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini bize gösterir.
Envanter

miktarlarını

kararları, müşteriye sağlanan

Yoğun rekabet ortamında, firmalar fiyat, özellikler ve kalite açısından birbirine benzer ürünler ürettiklerinde, müşteri hizmetinde farklılaşmak firmaya
rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. (Sharman, 1984; 72). Müşteri hizmeti işlet
menin lojistik sisteminin "çıktı" sı olduğu kadar, pazarlama karmaşasının "yer"
bileşeninde yer alır. Müşteri hizmetinin performansı , işletmenin lojistik sisteminin yer ve zaman faydası yaratmadaki fonksiyonunun bir göstergesidir.
Müşteriye şağlanan hizmet seviyesi ayrıca organizasyonun hangi mevcut müş
terileri saklıyacağı ve hangi yeni müşterileri çekeceği konusunda da etkili olur.
Bir or~anizasyonun sağlıyacağı müşteri hizmet seviyesi, o organizasyonun

107

Prof Dr. Tun cay KOCAMA Z

pazar payı, toplam lojistik maliyeti ve sonuçta toplam karlılığı üzerinde etkilidir.
Bütün bu nedenlerden ötürü, müşteri hizmeti bütün lojistik sistemlerinin kurulmasında ve yürütülmesinde önemli bir rol oynar.
MÜŞTERİ HİZMETİNİN TANIMI
Müşteri

hizmetinin tanımı organizasyondan organizasyona değişir. Geniş
hizmeti, lojistik sisteminbir ürün veya hizmeti için sağlaya
cağı
zaman
ve
yer
faydalarının
performansının
ölçüsüdür
(Lambert,Stock,Ellram, 1998;40).
anlamıyla müşteri

Müşteri

hizmetleri genellikle müşteri memnuniyeti kavramıyla karı ştırıl
hizmetlerinin alehine, müşteri memnuniyeti müşterinin
pazarlama karmasının elemanları olan ürün, fiyat, tutundurma ve yer (dağıtım)'ın
genel bir değerlendirmesi dir. Mü şteri memnuniyeti, müşteri hizmetlerini de
içeren daha geniş bir kavramdır.
maktadır. Müşteri

Diğer bir tanım ise:" Müşteri servisi satıcı, alıcı ve üçüncü taraf arasında yer
alan prosesdir. Bu proses konusu olan mal ve ya hizmetin katma değer kazanması
ile sonuçlanır. Bu katma değer alışveriş prosesinde tek bir muamelede kısa
dönemli olabildiği gibi, mukaveleli ilişkilerde uzun döemli de olabilmektedir...
Müşteri hizmeti tedarik zincirinde maliyetleri etkin kılacak katma değer sağlayan
bir prosestir". (LaLonde, Cooper ve Noordewier,(1988 :5 )
Müşteri

kazanmak çok masraflı bir olaydır. Kazanılan müşterileri muhafaza
etmek ise çok önmlidir. Tüketicinin istediği hizmet seviyesini saptamak ve
tüketici ihtiyaçlarını maliyet yönünden etkili bir şekilde sunmak lojistik yönetiminin en önemli görevidir. Şikayetlerin oluşmaması için amaç "ilk seferde doğru
yapmaktır (Lambert, Stock,Ellram, 1998;42). Ancak müşteri şikayetlerinden de
ders almak gerekir. Müşteri hizmetlerinde kalite müşteri ile ilgilenme ve müşteri
ş ikayetl erini ciddiye alıp halletme ile sağlanır. Bu da bizi pazarlamada esas amaç
olan müşteri memnuniyetine ulaştırır.
MÜŞTERİ HİZMETİNİN UNSURLARI
Müşteri hizmetinin unsurları üç grupta sınıfladırılır. İşlem öncesinde, İşlem
sırasında, İşlem sonrasında. Bu gruplar pazarlamada satış öncesinde, satış
sırasında ve satış sonrasındaki pazarlama işlemleri olarak da anılırlar (LaLonde,
Zinszer, 1976:272). Bu kavramlar Şekil 1'de gösterilmiştir.
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ŞEKİL

1: Müşteri Hizmetinin Unsurları

İşlem Öncesi Elemanları
1. İşlemıe politikalarının yazılı bildirimi

2. Müşteriye verilen politika
3. Organizasyon yapısı
4. Sistemin esnekliği
5. Yönetim hizmetleri

beyanları

İşlem Sırasındaki Elemanlar

Müşteri

Hizmeti

1. Stoksuzluk seviyesi
2. Sipariş bilgileri
3. Sipariş devresi elemanlan
4. Çabuklaştırılmış göndermeler
5. Aktarma
6. Sistemin Doğruluğu

7. Sipariş kolaylığı
8. Üriin ikamesi

İşlem Sonrası Elemanları

1. Yerleştire, garanti, değiştirme,tamir, parça
tedariki
2. Üriin izleme
3. Müşteri talepleri, şikayetleri ve değiştinneler
4. Geçiçi ürün değişiklikleri

KAYNAK: Bernard J.LaLonde ve PaulH.Zinszer, :Customer Service: Meaning
and Measurement, 1976, National Cauncil of Physical Distiribution
Management, Chicago, s. 281
Şekilde gösterilen elemanlardan en fazla"İşlem Sırasındaki Elemanlar"
lojistikle ilgili olduğundan sadece bunları açıklamakla yetineceğiz.

l. Stoksuzluk Seviyesi:

Stoksuzluk seviyesi ürünün emre hazır olup olmaması ile ilgilidir.
Stoksuzluk söz konusu olduğunda işletme müşteriyi kaybetmemek için aynı işi
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görebilecek başka bir mal teklif etmek, başka bir depo veya mağasında varsa
oradan getirtmek, veya ürün temin edildi ğinde daha hızlı bir taşıma aracıyla müş
teriye yollamak yollarından birine başvurur.

2.

Sipariş

Bilgileri:

Bilgisayar kullanımı yaygınlaştıkça, müşterinin gereksinim duyduğu mallar
bilgi toplama ihtiyacı da arttı. Bu bilgiler envanter seviyeleri,
sipariş durumları , mal gönderme tarihi ve mevcut olmayan malın ilerde yollanması gibi birçok bilgiden oluşmaktadır.
hakkında ayrıntılı

3.

Sipariş

Devresi

Elemanları:

Sipariş

devresi müşterinin mal veya hizmet siparişi vermesinden başla
elde etmesi arasında geçen süredir. Sipariş devresi
elemanları;siparişin verilmesi, siparişin işletmeye ulaşması, siparişin hazırlan
ması , taşıma için siparişin derlenmesi ve paketlenmesi, taşıma süresi ve siparişin
teslimi safhalarından oluşur.
yarak,

bunları

Müşteriler malın teslim süresinden çok, teslim süresinin istikrarlı olmasıy
la ilgilenirler. Aynı sipariş bir seferinde üç günde, bir seferinde yedi günde müş
teriye teslim ediliyorsa sipariş devresinde bir istikrarsızlık var demektir.
Dolayısıyla sipariş devresinde istikrar sağlamak lojistik yönetiminde çok önemlidir.

4.

Çabuklaştırılmış

Göndermeler:

Malın normal yoluyla gönderilemediği veya malın özellikleri nedeniyle
gönderme yapmak gerektiğinde çabuklaştırılmış gönderme yapılır. Bu tür
göndermelerin maliyeti normal göndermelerden fazladır. Ancak müşteriyi kaybetmemek için stoklarımızda bulunmayan malları temin eder etmez daha hızlı bir
taşıma aracıyla göndermemizde fayda vardır. Ancak işletme hangi müşteriler ve
hangi durumlarda çabuklaştırılmış gönderme yapacağına karar vermelidir, çünkü
işletme her müşterisine aynı hizmet seviyesini vemek zorunda değildir.
ayrı

5. Aktarma:
Aktarma, stoksuzluktan kaçınabilmek için, işletmenin ürünü değişik depolardan veya mağazalardan temin etmesi ve böylece sipariş bütünlüğünü oluştur
masıdır.
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6. Sistemin Doğruluğu:
işletmeye

akan çeşitli verilerin doğruluğuna ilave olarak müşteriler s ipari ş
ve stok seviyelerinin doğruluğu konularında da emin olmak isterler.
Bu bilgilerdeki aksaklıklann üzerine eğitilmeli ve hemen düzeltilmelidir. Teslim
zaman ının gecikmesi ve oluşacak yazışmaların artması müşteriler ve tedarikçiler için maliyet artı ş larına neden olur.
durumları

7. Sipariş Kolaylığı:
S ipari ş kolaylığından kastedilen müşterilerin kolayca sipariş verebilmeleridir. Doldurulması gereken formlar karışıksa, satış şartlarında standartlar
oluşturu lmadıysa, veya müşteriler telefonda uzun süre bekletiliyorlarsa müşteri
hoşnutsuzluğu kaçınılmazdır. Siparişle ilgili problemler izlenmeli ve müşteriler
le konuşularak saptanmalıdır. Tabii ki en kısa zamanda da bunların düzeltilmesi
yoluna gidilmelidir.

8. Ürün İkamesi:
Müşterinin verdiği sipariş

içinde belirli ürünlerin stoklarda bulunmaması
durumunda aynı ürünün değişik boylarının teklif edilmesi veya o ürün yerine
geçebilecek, aynı fonksiyonlan görebilecek başka bir ürün teklif edilmesine ürün
ikamesi diyoruz.
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ŞEKİL

2: Ürün İkamesinin Müşteri Hizmetlerine Etkisi

İkameile %

hizmet 100--1------------------::::ı
Ürünün
seviyesi
............ .......................................... .............::::
....:::;
......=....
mevcudiyeti

·- ----x-----
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%97 ye yükselir.

80
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seviyesi
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i
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1

3
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1

Kabul edilebilir ikame

sayısı

KAYNAK: Douglas M. Lambert, James R. Stock ve Lisa M. Ellram (1998),
Fundamentals of Logistics Management, lrwin/McGraw Hill Companıes Inc,
Singapore, 47
Şekil 2'de da gösterildiği gibi, % 70 hizmet seviyesine sahip bir ürünün
kabül edilebilir bir ikamesi varsa ve onun da hizmet seviyesi %70 ise, üretici
hizmet seviyesini o ürün için %91 'e çıkarabilmektedir. Eğer ilk ürünün iki ikamesi varsa, stok bulundurma oranı %97'e yükselebilmektedir. Böylece bir ürün yerine geçebilecek kabul edilebilir ikame ürünlerinin mevcut olması firmanın
hizmet seviyesini yükseltebilmektedir. (Lambert, Stock, Ellram, 1998;47)

Üretici firma ürün ikame konusundaki işletme politikalarını müşterilerine
saptamak zorundadır.Burada müşterilerin kesin onayları gerekir.
Müşteri hizmetinin işlem sırasındaki elemanları en etkili elemanlardır, çünkü
bunlar müşteriyi çok yakından ilgilendirirler.

danışarak

STRATEJİK AVANTAJ SAGLAMADA
MÜŞTERİ SERVİSİNİN ÖNEMİ
Müşteri
onların

servisi lojistik sistemin çıktısıdır ve pazarlama ile lojistik fonksiypazarlamanın"Yer"
veya "Dağıtım" elamanını

birleşmesinde
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de tekler.Daha önemlisi, müşteri servisi, müşteri sadakati ve mü ş teri memnuniyeti yaratılmasında önemli rol oynar.
Pazarlama karmasının ürün, fiyat ve tutundurma e lemanları ,müşteriye
katma değer sağl ar. Ancak bu konularda rakipler de aynı yetenekteyseler, firma
müşteri servisindeki başarısıyla fark atabilir. Lojistik, organizasyonun rekabet
üstünlüğü sağlamasında iyi bir müşteri servisi sağlamak yoluyla anahtar rolü
oynar.
Bir organizasyonun bütün pazarlama çabaları yetersiz bir hizmet seviyesi
yüzünden etkisiz kalabilir.Buna rağmen müşteri servisi pazarlama karması içinde
en ihmal edilen konudur.Müşteri servisi konusunda verilen kararlar müşterinin
gerçekte ne istediğinin saptanması yerine, endüstri normları , yöneticilerin tahminleri ve geçmiş uygulamalar gözönüne alınarak saptanmaktadır.
Genelde işletme her müşterisine aynı hizmet seviyesini sunmaktadır. Oysa
her müşterinin gereksinimleri farklı olabilir. Bu göz ardı edilmektedir. Eğer müş
terinin istediği hizmet seviyesi sağlanamayacaksa iyi bir ürün üretmenin, iyi bir
fiyatlandırma yapmanın ve iyi bir tutundurma faaliyetlerinin hiçbir anlamı
kal mayacaktır. Aynı zamanda müşteri hizmeti politikas ının maliyetleri
gözetmesi, işletmenin karlılığına katkıda bulunması da gerekecektir. Mü şteri ye
sağlanacak hizmet seviyesinin saptanmasında b ir yol rakiplerin izlenmesidir.
Ancak rakiplerin doğru hizmet seviyesi saptadıkları da ku şkuludur. Dolayı s ıyl a
en doğru yol bir pazar araştırması yaparak ve tüketicinin kendisine sorarak istediği hizmet seviyesi hakkında bilgi toplamaktır.

TEMEL MÜŞTERİ HİZMETİ ÖLÇÜMLERİ
hizmeti üç yönde ölçülebilir: ( 1) Envanter Hazır
Bulundurulması, (2) Hizmet Yeteneği , (3) Hizmet Kalitesi. Bunlardan herbiri
lojistik performansının günlük ölçümüne katkıda bulunur. Ancak gerçek performans daha önceden konmuş standartlar ve işletme amaçlarıyla karşılaştırma
yoluyla sağlanabilir.
Geleneksel

müşteri

1. Envanter

Hazır

Bulundurma

Müşteri servisinin ölçülmesinde en çok gözönüne alınan ölçü, firma envan-

terinin müşteri talebini karşılamada ne derece yeterli olduğudur. Mü şteril erine
stoktan hizmet sağlayan işletmeler, o ürünlerin tedarik noktalarından envanter
akışını devamlı olarak sağlamak zorundadırlar.
Envanter bulundurmanın en temel ölçüsü stokun bulunması ve stoksuzluk
yüzdeleridir. Belirli bir zamanda stok bulundurma yüzdesi dağıtım noktalarından
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gönderime hazır ürünlerin yüzdesidir. Bir işgününün başlangıcında depomuzda
100 ürün stoklanmış olması gerekirken, sadece 93 ürün gönderime hazırsa
envanter hazır bulundurma oranımızın yüzde 93 olduğunu, veya tersinden
bakarsak stoksuzluk oranının yüzde 7 olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sadece gönderilen ürün sayısına bakmak yeterli olmaz. Bu ürünler içinde sık satılan veya
müşteri için önemli olan ürünlerin de zamanında sağlanıp sağlanmadığına bakmak gerekir.
Genel bir kural olarak işletmenin envanter hazır bulundurmasındaki performansı arttıkça envantere yapacağı yatırım da artmaktadır.( Bowersox ve Cooper,
1992; 205 )

2. Hizmet

Yeteneği

Hizmet yeteneği, firmanın sipariş karşılamada işlemlerinin hızı, istikrarlılığı ve esnekliğidir. Müşteri hizmet yeteneğinin odak noktası planlanmış sipariş devresidir. Sipariş devresini oluşturan faaliyetler Şekil 3'de gösterilmiştir.
ŞEKİL 3:
Sipariş

I<ı-edi

Onaylama
ve İşlem

Devresi Faaliyetleri

Müşteri Siparişinin

~

.....

Alınması
.ı~

,,
Envanter
Bulundurma

...
.,,_ ,1

Taşıma

1
1

.....-

Faturalama
ve
Teslim

KAYNAK: Donald J. Bowersox, M. Bixby Cooper, (1982) Strategic Marketing
Channel Management, McGraw-Hill, ine. Singapure.
Müşteri hizmetindeki hız, istikrarlılık ve esneklilik direkt olarak sipariş
devresinin yapısıyla ilintilidir. Hizmetin hızı müşterinin ürün satın aldığı firmadan beklediği performans zamanıdır. Bu zaman Şekil 3'de belirtilen unsurların
toplamına eşittir. Müşterilerin çoğu ürünün hemen teslim edilmesini isterler.
Ancak bu hız maliyet artışına neden olur. Sipariş devresinde bazı değişiklikler
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-apmak yoluyla maliyet artışına neden olmadan hız artışı sağlanabilir. Örneğin
fiyatlı bir ürünü çeşitli depolarda bulunduracağımıza, sadece bir yerde
~ulundurup daha hızlı taşıma araçları kullanmak yoluyla müşteriye zamanında
ula tırabi liriz. Lojistikte " dengeleme " dediğimiz bu tür değişikler yapmak
yoluyla hızı arttırma~ vey~ ~a.liyeti azaltm~k m~mkündür.
ipariş devresındekı ıstıkrarsızlık hızmetın hızından daha önem li bir
ölçüdür. istikrarsızlık, çok s~yıda sipariş devresinde gerçek ve planlalan performansın karşılaştırılmasıdır. Urünün müşteriye bir seferinde 3 günde diğer seferde
günde ulaşması sipariş devresinde istikrarsızlık demektir ve çok büyük sak ın
calan vardır. Müşteri ürünün ne zaman teslim edileceği hakkında kesin b ir bilgiye sahip değilse, yedekte stok bulundurmak zorunda kalacaktır ki bu da müş 
teri için maliyet artışı demektir. Hizmetin hızında yaptığımız " dengeleme " yi
burada da yapmamız mümkündür. Örneğin , sipariş seçme ve hazırlamada oluşa
cak bir gecikme, daha hızlı bir taşıma aracı kullanma yoluyla örtbas edilebilir.
Esneklik, firmanın özel müşteri hizmetlerini karşılayabilme yeteneğ idir.
Örneğin, kritik bir ürünün stoksuzluk durumu oluştuğunda, firmanın o ürünü
diğer bir dağıtım noktasından daha hızlı bir taşıma arac ı kullanarak sağl ama
durumudur. Bu tür esnekliklerin sağlanması hiz metin bölünmesini engelliyecektir.

):ük ek

3. Himet Kalitesi:
Hizmet kalitesi, firmanın sipariş devresi ile ilgili bütün faaliyetleri hatas ız
yapmasıdır. Hizmet kalitesi demek taşınan malın hasarsız ulaşması , fatural arın
doğru kesilmesi, ürün iadelerinin zahmetsiz hallolması ve beklenmeyen problemlerin üstesinden çabuk gelinmesi demektir. Kalitenin bu ve başka yön lerini
ölçmek zordur.
Hizmet kalitesinde mükemmelleşmeye ulaşan firmalar bunu iyi bilgi alı ş
sistemi oluşturmakla sağlayabilmektedirler. Ayrıca bu firmalar emir komuta zincirini de hızlandırmakta, alt kademelere yetki delege etme yolunu seçmektedirler. Böylece kararların çabuk ve sıhhatli verilmesi sağlanabilmektedir.

SONUÇ:
Dünyada globalleşmeye doğru son zamanlardaki gidiş, işletmelerde belli
değişiklerin oluşmasına neden olmuştur. Üretilen başarılı ürünler rakiplerce
hemen taklit edilmekte, fiyatlar birbirine yaklaşmakta, dolayısıyla rekabet üstünlüğü pazarlama karmasının diğer iki elemanı olan tutundurma ve yer ( dağıtım )
yönüne kaymaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda lojistik faaliyetleri firmaya
rekabet üstünlüğü kazandırmak açısından önemli bir yer almıştır. İşletmeler
bulunduracakları ürün miktarını ve bu ürünleri bulundurma noktalarını, ayrıca

11 5

Prof Dr. Tun cay KOCAMAZ

sipariş devrelerini oluşturan unsurları çok dikkatli saptamak zorundadırlar. İşl et
menin lojistik sisteminin çıktısı olan hizmet seviyesi de ayrı bir önem kazanmıştır. Hizmet seviyesi firmaya rekabet üstünlüğü sağlıyacak şekilde oluşturu l
malıdır. Önce bir pazar araştırması yaparak hangi bölgelerde, hangi müşterilerin
bekledikleri hizmet seviyeleri, bu müşterilerin firma için önem dereceleri ve
rakiplerin bu bölgelerdeki müşteriler için sağladıkları hizmet seviyeleri saptanmalıdır. Daha sonra firmanın lojistik sistemi müşteri özellikleri gözönünde
bulundurulmak koşuluyla kurulmalıdır.

Yararlanılan

Kaynaklar

1) La Londe, Bemard J. ( 1985) Customer Service içinde: Robenson, James
F. ve House, Robert G. The Distribution Handbook, The Free press, New York.
2) Sharman, Graham (1984), "The Rediscovery of Logistics", Harward
Business Review, 62, no.5
3) Lambert, Douglas M., Stack, James R., Ellram, Lisa M. (1998),
Fundamentals of Logistics Management, Irwin/McGraw-Hill Companies, Inc,
Singapore.
4) La Londe, Bemard J. ve Cooper, Martha C., Noordewier, Thomas G.,
( 1988), Customer Service: A Management Perspective, Council of Logistics
Management , Chicago.
5) La Londe, Bemard J., Zinszer, Paul H. (1976), Customer Service:
Meaning and Measurement, National Council of Physical Distribution
Management, Chicago.
6) Bowersox, Dorald J. ve Cooper, M. Bixby (1992), Strategic Marketing
Channel Management, McGraw-Hill, Inc., Singapore.

116

