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Giriş-Yeni Trendler

• Değişim her devirde her çağda olagelmiştir. Ancak günümüzde
bu değişim ve dönüşüm geçmişe göre çok daha büyük bir hızla
devam etmektedir. Bu değişim ve dönüşümle başa çıkabilmek
hem örgütlerin hem de bireylerin en önemli sorunudur. Önemli
olan değişime karşı direnmek değil değişimi algılamak ve
kendimizi buna göre geliştirmektir. Kendimizi sürekli
yenilemektir. Aksi takdirde sistemin dışına itilebiliriz.

• Bugün popüler olan Google, WhatsApp, Facebook, Instagram
gibi uygulamalar ortadan kalkacaktır. İşte önemli olan bunların
yerine gelecek yeni uygulamaları tasarlamak, yeni projeler
geliştirmek olmalıdır. Ama en azından böyle bir değişimin
olcağının farkında olmak ve kendimizi buna göre
konumlandırmak gerekir.
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Gelecek Bilimi ve Geleceği Tahmin Etme

• Gelecek bilimci olarak ünlenen Alvin Toffler’ın 70’li ve 80’li
yıllarda yayımlanan iki kitabı Türkçeye çevrilmişti. Toffler ilk
kitabı Gelecek Kokusu-Şok’ta; dünyanın her tarafında çok
hızlı bir değişim yaşandığını bu nedenle günlük yaşam
ritimlerinin hızlandırılmasına vurgu yapmaktaydı.

• Üçüncü Dalga'da Toffler, "dalgalar" kavramına dayanan üç tür
toplumu tarif eder; her dalganın da eski toplumları ve kültürleri
bir kenara ittiğini belirtir.
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Üçüncü Dalga

• "Üçüncü Dalga", 1950'lerin sonlarında başlayan sanayi
sonrası toplumu tanımlamak için kullandığı bir terimdi.
Bu dönemde; Bilgi Çağı, Uzay Çağı, Elektronik Çağ, Küresel
Köy gibi terimlerle bilimsel-teknolojik devrime vurgu
yapılmaktaydı. Bu dönem bugün dijitalleşme olarak
tanımlanmaktadır.

• Ben bu iki kitabı da 1980’de okumuştum. Daha o dönemde çok
etkilenmiştim. O dönem derken daha henüz dijitalleşmenin
olmadığı kişisel bilgisayarların hayatımıza girmediği bir
dönemden bahsediyoruz. Ancak Toffler gelecekte nelerin
olabileceğini söylüyordu…
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1980’ler Türkiye'sine Bakış

• Tüm bu gelişmelerden bahsedilirken acaba o dönemlerin (1980)
Türkiyesi dijitalleşmenin teknolojinin neresindeydi? ….
Bilgisayar, telefon, telex, fax, scanner, internet….

• Alvin Toffler’in 3. Dalga isimli kitabında yaptığı tanımlamalar
yani dijitalleşme bugün Endüstri 4,0 ya da Dördüncü Sanayi
Devrimi olarak tanımlanan çağın/dönemin altyapısını
oluşturmaktadır.

• Günümüzde geldiğimiz noktayı ve bunun geleceğimizi nasıl
etkileyeceğine kısaca vurgu yapmakta yarar görülmektedir.
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Sanayi Devrimleri

• İlk Sanayi Devrimi yaklaşık olarak 1760’tan 1840 dolaylarına
kadar sürdü. Bu ilk sanayi devrimi demiryollarının inşası ve
buhar makinesinin devreye girmesiyle mekanik üretime
öncülük etti.

• İkinci Sanayi Devrimi ise 19. Yüzyıl sonları ile 20. Yüzyıl
başlarında ivme kazanmıştır. Bu sanayi devrimi de elektrik ve
montaj hattının (Henry Ford’un üretim modeli) devreye
girmesiyle seri üretime öncülük etmiştir.

• Üçüncü Sanayi Devrimi 1960’larda başladı. Yarı iletkenlerin,
ana bilgisayarların (1960’lar), kişisel bilgisayarların (1970’ler,
1980’ler) ve internetin (1990’lar) desteği ile geliştiği için
genellikle bilgisayar devrimi ya da dijital devrim olarak
adlandırıldı.
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Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi)

• Dördüncü Sanayi Devrimi ise bu yüzyılla başladı ve dijital
devrim üzerinde yükseliyor. ilk olarak MIT profesörleri
kitaplarının adına “ikinci Makine Çağı” diyerek büyük bir
değişim ve dönüşüm içerisinde bulunulduğunu belirttiler.
Endüstri 4,0 terimi ilk olarak 2011 yılında Hannover fuarında
gündeme getiriliyor daha sonrasında ise 2015 yılında Davos
toplantısında konuşuluyor.
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Endüstri 4,0’ın Bileşenleri

• Bu konudaki gelişmeleri; Fiziksel, Dijital ve Biyolojik olarak
kümelemek mümkündür; Başlıcaları ise aşağıda belirtilmektedir;

• Nesnelerin interneti

• Büyük veri ve analitik

• Otonom robotlar

• Bulut bilişim

• Simülasyon

• Arttırılmış gerçeklik

• Siber güvenlik

• Üç Boyutlu Üretim

• Dijitalleşme

• Biyolojik/Genetik İnovasyonlar
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Endüstri 4,0 Yaşamımızı Nasıl Etkileyecek

• Endüstri 4.0 tüm kesimleri etkileyecektir.

• İş yapma biçimleri çok önemli bir biçimde değişecektir. Doktor,
avukat, mühendis, öğretim üyeliği,.., devlet yönetimi, iş dünyası,
kısaca her kesim etkilenecektir. İşte bunları konuşmamızın
nedeni; dünyada ne tür değişim ve dönüşümler olacaktır? Bizim
bu gelişmeleri takip ederek kendimizi nasıl yenileyebiliriz?

• Bu değişim karşısında: edindiğimiz meslekle ömrümüzü
tamamlayamayacağımız açıktır. O zaman nasıl davranmalıyız?
Dünyayı takip etmeyi, teknolojiyi takip etmeyi bir yaşam biçimi
haline nasıl getirebilmeliyiz …
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3. Dünya Savaşı mı?/Ticaret Savaşları mı?

• Bugün adı açık bir biçimde konulmamış 3. Dünya savaşını hep
birlikte gözlemlemekteyiz. Aslında 3. Dünya savaşı 2000’lerin
başında patladı. Bu savaş küresel ekonomik savaştır. Bu savaş,
dünyada çok büyük bir devrim olarak kabul edilen internetin
devreye girmesiyle başladı. 2000’lerin başında da sıcak bir
savaşa dönüştü.

• Küresel ekonomik savaşın en zirve, en sıcak halini şu an
yaşıyoruz. Çin ve ABD arsındaki ekonomik savaş artık perde
arkasında değil tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir.
ABA Çin’e vergi uyguluyor, Meksika’ya vergi uyguluyor, ve
üreticileri kendi ülkesine çekmek istiyor. Sermayeyi ülkesine
geriye çekmek istiyor.

• Dünyanın gidişatı-Rusya, Çin ve Hindistan- Kuşak yol Projesi-1
Trilyon dolar, 65 ülke 3 milyardan fazla nüfus ….
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• Tanım (AMA-Amerikan Pazarlama Derneği-1985)

• Pazarlama; bireysel ve örgütsel amaçlara uluşmak üzere;
değişime (mübadele) konu olabilecek malların, hizmetlerin,
fikirlerin, çözümlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması,
dağıtılması ve tutundurulması ile ilgili planlama ve uygulama
sürecidir.

• İngiltere’de kurulu Pazarlama Enstitüsü’ne göre; pazarlama,
«tüketici ihtiyaçlarının tahmini, tespiti ve tahminine yönelik kar
amaçlı bir yönetim sürecidir.»
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•4P-Product

•(Ürün Kararları ve Yönetimi)
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Bu soruların cevabı nedir?
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Bir kahvehanede 2 TL’ye içilebilen bir kahveye karşılık Starbucks 
marka bir kahve için çok daha fazla fiyat ödenebilmektedir. Niçin?

Marka imajı güçlü ürünler ile benzer özelliklere sahip daha zayıf 
imaja sahip markalı ürünler arasındaki fiyat farkları ne ile 
açıklanabilir?

Süpermarketlerde ürün seçerken ürünleri tanımamıza yardımcı 
olan en önemli unsurlardan biri sizce nedir?

Niçin sürekli aynı berbere gider, güvendiğimiz doktor veya 
avukatlara danışırız? Üstelik bazı tüketiciler bu berber, doktor ya da 
avukattan hiç hoşlanmadıkları halde. (Daniel Kahneman)

Sizce dünyanın en bilinen markası hangisidir?



Pazarlama Karmasının Elemanları
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Müşteri

TutundurmaDağıtım

Fiyat
Ürün
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Price - Fiyat

Pazarlamacı Gözüyle 

Pazarlama Bileşenleri (4P)

Tüketici Gözüyle 

Pazarlama Bileşenleri

(4C)
Product - Ürün Customer value - Fayda

Cost to the Customer –

Müşteriye Maliyeti

Place - Dağıtım Convenience –

Sağlanan kolaylıklar

Promotion - Tutundurma Communication –

İletişim (bilgilendirme) 

Firma Odaklı Perspektiften 
Tüketici Odaklı Perspektife Geçiş



Mal ve Hizmetler

Mal veya hizmet; tüketicinin gidermeyi 
duyduğu ihtiyacı karşılayan ya da 
çözmeye çalıştığı sorunu giderebilecek 
fiziksel ve psikolojik unsurların 
bütününden oluşur. 

Mallar; somut, duyu organlarıyla 
algılanabilen pazarlama bileşenidir

Hizmetler; duyu organlarınca genellikle 
algılanamayan, soyut ancak tüketicilerce 
hissedilebilen unsurlardan oluşan 
pazarlama bileşenidir.

6–17



Hizmet Dizisi
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Tuz

Deterjan

Gömlek

Eğitim

hizmeti

Reklam
Yolcu 

taşıma
TV 

programıOtomobil

mobilya Self servis lokanta

ve kafeteryalar

Sağlık

Mal ve hizmet ağırlığı 

eşit ürünler

Mal ağırlıklı

ürünler

(Somut ürünler)

Hizmet ağırlıklı 

Ürünler

(Soyut Ürünler)

DENGE



Hizmetleri Mallardan Ayıran Temel Özellikler

o Soyutluluk

o Heterojenlik

o Üretim ve tüketimin eş zamanlılığı

o Stoklanamazlık
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MAMULLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MAMUL/ÜRÜN

Pazarlama karmasının en önemli elemanıdır. Çünkü 
diğer pazarlama faaliyetlerinin tamamının varlığı 
mamulün varlığına bağlıdır.

DAR ANLAMDA

Mamul, fiziksel veya kimyasal özelliklerin 
görülebilecek bir şekilde bir araya toplanıp, 
birleştirildiği bir maddedir.

GENİŞ ANLAMDA

Mamul, fiziksel veya kimyasal özelliklerin dışında 
marka, ambalaj, ve her türlü psikolojik faydaları da 
içeren bir bütündür.
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MAMULLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

TÜM (BÜTÜN) MAMUL

Mamulü ondan beklenen tüm faydaları kapsayacak 
biçimde fiziksel, ekonomik, ve psikolojik unsurların 
bütünü olarak ifade etmektedir.

MAMUL HATTI (MAL DİZİSİ – MAL GRUBU) aynı tür 
ihtiyaçları karşılamaları veya birlikte kullanılmaları veya aynı 
tür tüketici gruplarına satılmaları veya aynı dağıtım 
kanallarıyla pazarlanmaları veya aynı fiyat aralığında 
olmaları ... nedeniyle aralarında sıkı bir bağlılık bulunan mal 
grubudur.

MAMUL KARMASI bir işletmenin satışa sunduğu tüm mallar 
mamul karmasını oluşturur.
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Mamul Hattı Genişliği ve Derinliği
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Ürün Karması Genişliği

Ürün 

Hattı 

Uzunluğu

Deterjanla

r

IvorySnow1930 

Dreft 1933

Tide 1946

Chher 1950

Oxydol 1944

Dash 1954

Bold 1965

Gain 1966

Era 1972

Dişmacun

u

Gleem 1952

Crest 1955

Sabun 

Kalıbı

Ivory 1879

Kirk’s 1885

Lava 1893

Camay 1926

Zest 1952

Safeguard 

1963

Coast 1974

Oil of Olay 

1993

Bebek 

Bezi

Pampers 1961

Luvs 1976

Kağıt Havlu

Charmin 1928

Puffs 1960

Banner 1982

Summit

Örnek 1: Procter & Gamble firmasının ürün karması genişliği ve 

ürün hattı uzunluğu 



Mamul Hattı Genişliği ve Derinliği
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Bisküvi Grubu 

Ürünleri

Çikolata Grubu 

Ürünleri
Yağ Grubu 

Ürünleri

Süt Grubu 

Ürünleri

Pötibör Fındıklı Bizim 

Margarin

İçim Süt

Ürün Hattının

Derinliği

Piknik Antepfıstıklı Bizim Ayçiçek 

Yağı

İçim Yoğurt

Kremalı Karmen Bizim Mısırözü 

Yağı

İçim Peynir

Bebe Albeni

Halley Metro

Çokoprens

Ürün Karması Genişliği

Örnek 2: Ülker Firmasının Bazı Ürünleriyle İlgili Ürün Karmasının 

Genişlik ve Ürün Hattı Uzunluğu



Bir Ürününün Somut ve Soyut Özellikleri
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Satış sonrası 

hizmet

Firmanın 

imajı

Marka

Fiyat

Tasarım

Fiziksel 

nitelikler
Kalite

Garanti

Renk

Ambalaj
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Asıl yarar

veya

öz ürün

Ambalaj

Marka

Aksesuar

Stil

Kalite

Garanti

Montaj

Teslim ve 

kredi

Satış sonrası 

servis

Somut ürün

Genişletilmiş ürün

Genişletilmiş Ürün Kavramı
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Kolayda

Ürünler

Tüketim Ürünleri Endüstriyel Ürünler

Ürünler

Ürünlerin Sınıflandırılması

Beğenmeli

Ürünler

Özelliği Olan 

Ürünler

Aranmayan

Ürünler

Makine ve Tesisler

Hammaddeler

Yedek Parçalar 

Profesyonel Hizmetler

Bakım ve Onarım 

Destekleri
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Dokunurluk Özelliklerine Göre Ürünler

Tüketim 
Ürünleri

Kolayda 
Ürünler         

Beğenmeli 
Ürünler

Özellikli Ürünler

Aranmayan 
Ürünler

Ekmek, gazete, 
sigara, el sabunu       

Çay bardağı, 
konserve açacağı   

Bankacılık 
hizmetleri, sigorta

Tüketim 
Ürünleri     

Endüstriyel 
Ürünleri

Hizmetler

Çorap, gömlek, 
özel deterjan      

Buzdolabı, halı, 
yemek takımı    

Lokanta, yangın 
ve hırsızlık sigorta

Markalı içecekler, 
pahalı parfümler   

Markalı bilgisayar 
ve ev aletleri

Kuaför ve eğitim 
hizmetleri

Yeni çıkan bisküvi, 
markasız parfüm   

Ansiklopedi ve 
mezar taşı

Deprem 
sigortası       

Satınalma Alışkanlıkları ve Dokunulurluk Özelliklerine Göre Ürünler



Yeni Ürün Kavramı

İcat anlamında yeni ürün

Pazar için yeni ürün

İşletme için yeni ürün

6–28



Yeni Ürün Geliştirme Süreci
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KAVRAMSAL 

ÇABALAR

3. İşletme 

Analizleri

6. Ticarileştirme ve 

Pazara SürmeYeni Ürün 

Stratejilerinin 

Belirlenmesi

1. Yeni Ürün 

Fikirlerinin 

Toplanması

2. Fikirlerin 

Değerlendirilmesi 

ve Elenmesi

4. Yeni Ürünü   

Geliştirme

5. Pazar Testleri



Yeni Mamul Geliştirme Süreci
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Yeni mamul fikirlerinin toplanması

Ön eleme

Konsept testi

Ticari analiz

Mamul geliştirme

Pazar testleri

Pazara sunuş

Denetim ve değerleme



BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ PAZARLAMA ÇABALARINDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE 
SORULMASI GEREKEN BAZI SORULAR

 Ürün tüketicinin hangi sorununu çözebilir?

 Ürün müşterinin beklentilerine uygun mudur?

 Geliştirilecek üründe müşterinin özel istekleri 
karşılanabilir mi?

 Ürünün maliyeti müşterinin ödeyebileceği fiyat 
için uygun mudur?

 Müşteri ürünü kolaylıkla elde edebilir mi?

 Ürünün özellikleri müşteri tarafından kolaylıkla 
öğrenilebilir mi?

 Ürün müşterinin kafasını karıştırır mı?

 Ürün müşterinin istediği faydayı sağlayabilir mi?

 Müşterinin geliştirilen ürünle ilgili uyarılması 
gereken hususlar var mıdır?
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Yeni Mamul Geliştirmede Başarısızlık Nedenleri
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Mamul fikrinin iyi olması, 

ancak talep tahminin 

abartılmış olması

 Olumsuz pazar araştırması 

raporuna rağmen üst 

yönetimin yeni mamul fikrinde 

ısrar etmesi

Mamul tasarımının iyi 

olmaması

 Yanlış konumlandırma

 Geliştirme maliyetinin 

beklenenden daha yüksek 

olması

 Rakiplerin beklenenden daha 

fazla direnç göstermesi

 Pazarın bölümlenmiş olması

 Kayda değer yeni mamul 

fikirlerinin azlığı

 Kısalan mamul hayat seyri

 Sermaye eksikliği

Mamul geliştirme prosesinin 

pahalı olması

 Sosyal ve yasal engeller



Ürün Yaşam Süreci (Eğrisi)
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Toplam 

endüstri

karı

S
a

tı
şl

a
r 

/ 
k

a
r Toplam

endüstri satışları

Giriş Büyüme Olgunluk Düşüş

Zaman



Ürün Yaşam Sürecinde Uygulanan Çeşitli Pazarlama Araştırmaları
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Satış noktalarını 

azaltma

Maksimum satış 

noktası

Daha fazla satış 

noktasında 

bulundurma

SınırlıDağıtım

Oldukça az 

tutundurma 

çabası

Hatırlatma 

ağırlıklı mesajlar

Rekabet edici 

farklılıklara 

vurgu yapma

Bilgilendirici ve 

eğitici çabalar

Tutundurma

Kârlı ürünler 

kalır

Pazar payını 

veya kârlılığı 

koruma

Pazar payını 

artırma veya 

rakiplerle 

anlaşma

Pazarın 

kaymağını alma 

veya pazara 

nüfuz etme

Fiyat

En iyiler kalırÜrün hattı 

bütünüyle var

Daha fazla 

alternatif

Pazarda tekÜrün

AzalırOldukça yoğunArtarYokRekabet

Hasat toplama 

ya da çekilme

Marka bağlılığı 

oluşturma

FarklılaştırmaKazanç artışıPazarlama 

Amaçları

DüşüşOlgunlukBüyümeGiriş



 Moda insanın çevreye uyma ve 
başkalarından farklı olma isteğinin bir 
tezahürüdür.

 Moda mallarda dağıtım kanalı kısa 
tutulur. Çünkü zamanlama çok 
önemlidir. 

 Moda
 dalgalıdır

 belirli bir hayat seyri vardır
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S
at

ış
la

r

Moda

Zaman

Moda



Stil ve Geçici Heves

 Moda herhangi bir dönemde 
halk tarafından benimsenen 
popüler olan stildir.

 Stil, kendine has ayırt edici 
niteliği olan ifade ve sunuş 
şeklidir.

 Geçici heves, toplum içinde 
hızla yayılan, aşırı heves haline 
dönüşen ve aynı ölçüde hızlı 
bir şekilde düşüşe geçen 
stillerden oluşur.

 Moda haline gelen stilleri 
öncelikle moda öncüleri 
kullanır
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Geçici hevesStil

S
at

ış
la

r

Zaman



Marka; bir işletme ile ürünlerini 
rakiplerinden ayırt etmeye yarayan bir 
isim, sembol, renk, şekil ya da bunların 
bileşimidir.

 Marka ismi, markanın sözle söylenebilen kısmı

 Marka simgesi, markanın gözle görülebilen ancak 
sözle ifade edilemeyen yada çok zor ifade edilen 
kısmıdır.
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Marka Kararları



Markanın Faydaları

Üretici açısından

 marka mala talep yaratmada rol 
oynar

 Marka malı aracılara doğru çeker

 Marka bağlılığı sayesinde satışları 
düzenli hale getirir

 İyi tanınan marka malları olan 
üretici yeni mallarını piyasaya 
sürerken zorlanmaz

Aracılar açısından

 Siparişin işlenmesi ve izlenmesinde 
yardımcı olur

 Taklit kopya vb. haksız rekabete 
karşı korunma sağlar

Tüketiciler açısından

 Malın tanıma ve seçme 
kolaylığı sağlar, 

 Kalite hakkında fikir verir,

 Tüketicilerin daha kolay ve 
hızlı bilgilenmesini sağlar, 

 Tüketiciye korunma imkanı 
verir (iade gibi)
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İyi Bir Marka İsminin Özellikleri

 Kısa ve sade

 Kolay hecelenebilir ve 
okunabilir

 Kolay fark edilebilir ve 
hatırlanabilir

 Kolay telaffuz edilebilir ve 
kulağa hoş gelen

 Birden fazla telaffuzu olmayan

 Her dilde telaffuz edilebilir

 Ürünün faydalarını 
anımsatabilen

 Ambalaj ve etiketlerde 
kullanılabilir

 Güncelliğini kaybetmeyen

 Saldırgan, müstehcen ve 
olumsuzluk ifade etmeyen

 Her türlü reklam ortamına 
uyarlanabilir

 Yasal olarak marka haklarına 
uygun olan
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Üretici Marka Stratejileri
 Çoklu Ürün (Aile) Marka Stratejileri

 Ülker, Arçelik, ECA, Sarar

 Çoklu Marka Stratejisi
 Eczacıbaşı (Vitra, İpana)

 Unilever (Sanayağı, Omo)

 Sabancı (Danonesa, Kordsa, Pilsa)

Özel Marka (Perakendeci) Marka 
Stratejisi

 Tansaş, Migros, Yimpaş, Real, Beğendik

Karma Marka Stratejisi
 McDonalds, Burgerking, Tatlıses Lahmacun, Metro Turizm, THY

 Jenerik (Ürünle Özdeşleşmiş) Marka 
Stratejisi

 Gilette, Aspirin, Cola, Kalebodur, Seranit

6–40

Marka Stratejileri
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Marka Stratejileri

Üretici Marka Stratejileri

Çoklu Ürün 

Marka  

(Aile 

Markası) 

Stratejisi

Ülker

Arçelik

ECA

Toprak

Sarar

Çoklu 

Marka 

Stratejisi

Eczacıbaşı 

(Vitra, 

Selpak)

Unilever

(Sanayağı, 

Omo)

Sabancı

(Danonesa, 

Kordsa, 

Pilsa) 

Özel Marka 

(Perakendeci 

Marka) 

Stratejisi

Tansaş

Migros

Yimpaş

Beğendik 

Real

Karma 

Marka 

Stratejisi

McDonalds

Burgerking

Tatlıses     

Lahmacun

Metro 

Turizm

THY

Jenerik 

(Ürünle 

Özdeşleşmiş

)  Marka 

Stratejisi 

Gilette

Aspirin

Cola

Seranit

Kalebodur

Selpak



Ambalaj

Ürünün içine konulduğu kap onun ambalajıdır. 
(teneke, cam, şişe, elyaf, plastik, tahta, alüminyum)

FAYDALARI

Malı koruması

Taşımada kolaylık sağlaması

Malı farklılaştırması

Tutundurmaya yardımcı olması
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Ambalajın Özellikleri

 İçindeki mal hakkında tüketiciye bilgi 
verebilmeli

Malın nasıl kullanılacağını

Malın nasıl korunacağını

Miktarını belirtmelidir

Muhafaza etmeye elverişli olmalı ve 

Kolay açılabilmelidir

Maliyeti makul olmalı
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Ambalajın Faydaları

Üreticilere

Stok denetimi, aracılarla haberleşmede 
kolaylık, üretim ve pazarlama 
maliyetlerinde tasarruf, taklidi 
zorlaştırma

Aracılara

Bilgi akışını ve siparişi kolaylaştırma, stok 
kontrolü, fiyat değişikliklerinin kolay 
uygulanması

Tüketicilere

Fiyat problemlerini azaltması, tüketicinin 
korunmasına hizmet etmesi, malı 
koruması
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4P PRICE

(FİYATLANDIRMA STRATEJİ VE POLİTİKALARI)

Prof .Dr. Kenan Aydın



Fiyatlama Neden Önemli

 Bir firmanın alacağı en önemli kararlardan birisi 
fiyatlandırmadır.

 Fiyatlandırma firmanın karlılığı üzerinde doğrudan etkiye 
sahiptir. 

 Fiyat kararları verilmeden önce fiyatlandırma amaç ve 
stratejileri belirlenmelidir.

 Fiyatlandırma en uygun ihraç fiyatının belirlenmesidir. 

 En uygun ihraç fiyatı ise mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerini 
karşılayan, pazarın taleplerine uygun ve belli bir kar marjını 
içeren fiyattır. 

 Belirli bir performansı yakalayabilecek uygun ve doğru ihraç 
fiyatını belirlemek amacıyla doğru bir yaklaşım oluşturmak 
gerekir. 





Neler Öğreneceğiz
Fiyat kavramı
Fiyatlandırmanın amaçları
Fiyatlandırma kararlarında yararlanılan stratejiler, 
Fiyatlandırma kararlarında uygulanan politikalar,
Ürünün son fiyatını etkileyen uluslararası teslim şekilleri, 
Fiyatlandırmayı etkileyen çevresel faktörler,
Gri Pazar malları ile mücadelede bazı yöntemler,
Dampingin fiyatlar üzerindeki etkisini değerlendirmek
Transfer fiyatlandırma kavramını anlamak
Dış pazarlara giriş yöntemleri,



Fiyat Nedir

 Dar anlamda fiyat, satın alınan ürün veya hizmetler için harcanan 
para miktarıdır. 

 Geniş anlamda fiyat ise bir ürüne sahip olma veya kullanım 
faydası için tüketicilerin ödediği değerlerin toplamıdır.

 Fiyat; tüketiciler, işletmeler ve ülke ekonomisi için önem 
taşımaktadır. 



Fiyat Nedir?...

 Fiyat, bir mala ya da hizmete belli bir zaman aralığında, alıcının 
ödemeyi, satıcının da almayı kabul ettiği bedeldir. O halde fiyatı 
belirleyen unsurlar: 

 Ürün, 

 Alıcı, 

 Satıcı, 

 Zamandır.



Fiyatlandırma Amaçları

 Satış hacminin maksimizasyonu

 Hedeflenen pazar payı ya da satış hacmine ulaşmak

 Kâr maksimizasyonu

 Yatırımın dönüş süresinin kısaltılması

 Atıl üretim kapasitesini kullanmak

 Nakit akışının maksimizasyonu

 Rekabeti azaltmak

 İşletmenin diğer mallarının satışını artırmak

 İmaj oluşturmak

 Pazar fiyatını belirlemek

 Ayakta kalabilmek



Fiyatlandırma Amaçları …

 Örneğin bir işletmenin fazla üretim kapasitesini kullanmak olarak
belirlediği kısa vadeli bir hedefi var ise – ki bu, ihraç pazarlarına
girmekte olan pek çok işletmenin ortak hedefidir o zaman ihraç
fiyatları ile ilgili kararlar, ihracatın marjinal maliyetleri (dağıtım ve
üretimin değişken maliyetleri) ile ilişkilendirilebilir.



Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Faktörler



Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler -1-

Pazar ve Talep Yapısı

 Pazar(Piyasalar)

 Tam rekabet piyasaları 

 Eksik rekabet

 Oligopol piyasa

 Tekelci piyasa

Talep Yapısı

Fiyat-Talep İlişkisi

Tüketicilerin Fiyat ve Değeri Algılaması



Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler -2-

Rakiplerin Maliyet ve Fiyatları



Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler -3-

Dağıtım Kanalları



Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler 4

Yasal ve Politik Düzenlemeler

 Yasaklanmış fiyat uygulamalarından 

 Aldatıcı fiyatlandırma 

 Rekabet kırıcı fiyatlama 

 Fiyat anlaşması 



Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler 1

Maliyet Yapısı

 Sabit maliyetler 

 Değişken maliyetler 

 Toplam maliyet

 Birim maliyet



Fiyatlandırmada Göz Önüne Alınması Gereken 
Hususlar

.

Ürün maliyeti Rakip fiyatlar ve diğer iç 

ve dış etkenler

Tüketicinin 

algıladığı değer

Bu fiyat 

seviyesinde kar 

mümkün değil

Bu fiyat 

seviyesinde 

talep yok

Düşük fiyat Yüksek fiyat



Nasıl Bir Fiyatlama

 Her pazarda iki enayi vardır. Biri çok az fiyat koyan, öteki de çok
fazla fiyat koyan

Rus Atasözü



Kar Belirleyicilerindeki %10’luk Bir İyileştirmenin Kar Üzerindeki 

Etkisi

Kar(¨)

Karlılık belirleyicisi İyileştirme 
öncesi

İyileştirme 
sonrası

Önceki          
kar

Sonraki       
kar

Kardaki Değişim 
(%)

Fiyat (¨) 200 220 220.000 270.000

22,7%
Satış hacmi (adet) 2.500 2.750 220.000 245.000

11,4%
Birim değişken maliyet 
(¨)

100 90
220.000

245.000
11,4%

Sabit maliyet (¨) 30.000 27.000 220.000 223.000

1,4%



Fiyat Belirleme Süreci

 Fiyatlandırma amacının seçimi

 Talebin incelenmesi

 Maliyetlerin incelenmesi

 Rakip tekliflerin  incelenmesi

 Fiyatlandırma metodunun seçimi

 Nihai fiyatın belirlenmesi

 Nihai fiyatta ayarlama yapılması



Fiyatlandırma önemlidir ? Nedeni

Bir ürünün fiyat seviyesi bir işletme için başarı veya başarısızlığı 
belirler

 Fiyat, tüketiciye mesajlar verir

 Fiyat, aracılara motivasyon kaynağıdır 

Rekabet silahıdır

Mübadelede standart veya ölçüt görevi görür

 Fiyatlandırma ile talep yönetilebilir

 Fiyat, işletme karlılığının en önemli belirleyicisidir 

 Fiyatın satışlar üzerindeki etkisi büyük ve hızlıdır

Rakiplerin pazara girişine engel olarak kullanılabilir



Fiyatlandırma kararını gerektiren durumlar 

 Firma ve pazar için yeni olan bir ürünün pazara sunulması. 

 Firma için yeni, fakat pazar için yeni olmayan bir ürünün pazara 
sunulması. 

 Mevcut bir ürünün yeni pazarlara sunulması. 

 Maliyetlerde önemli bir değişimin (artış veya azalış) olması. 

 Rakiplerin fiyatlarda değişikliğe gitmesi. 

 Müşterilerin indirim veya ödeme şartlarında değişiklik istemesi. 



Fiyatlandırma Strateji ve Taktikleri

 Strateji, amaçların genel koşullarda nasıl gerçekleştirileceğini 
başka bir ifade ile büyük resmi ortaya koymaktadır.

 Taktikler ise pazarlama karması ve hedef pazarlar ile ilgili detay 
kararları ortaya koymaktadır. 

 Taktikler kısa vadeli ve daha esnek iken, strateji uzun vadeli ve 
daha kalıcıdır. 

 Taktikler strateji üzerinde karara varıldıktan sonra ortaya 
çıkmaktadır. Taktikler stratejinin çalışmasını sağlayan detaylı 
kararlardır. Taktikler uygulamaya konulması gereken kararlardır.



Temel Fiyatlandırma Yaklaşımları
(Mevcut Ürünler İçin)

 Maliyet odaklı fiyatlandırma 

 Rekabet odaklı fiyatlandırma

 Talep odaklı fiyatlandırma

 Değer Temelli Fiyatlandırma



1- Maliyete Göre Fiyatlandırma 

 Maliyete göre fiyatlandırma, birim maliyete belirli bir kar
yüzdesinin eklenmesi ile satış fiyatının belirlenmesidir.

 Maliyetler üretim ve satış firmaları için farklıdır.

 Firmaların büyük çoğunluğu, özellikle küçük ihracatçı firmalar, yurt
içinde olduğu gibi, uluslararası pazarlama faaliyetlerinde de bu
yöntemi tercih ederler.

 Maliyete göre fiyatlandırmada, tam maliyetler esas alınabileceği
gibi değişir maliyetlerde esas alınabilir.



Tam Maliyete Göre Fiyatlandırma

 Tam maliyete göre hesaplama yapıldığında, değişir maliyete sabit
maliyetlerden düşen pay hesaplanarak eklenir ve birim başına
toplam maliyet bulunur. Buna da uygun bir kar yüzdesi ilave edilir.

 Tam FOB ihraç fiyatına ulaşmak için de tam maliyete gemiye
teslim edilinceye kadar kullanılan taşıma ve sigorta giderleri ilave
edilir.

 Tam CIF fiyatına ise malın yurt dışındaki varış limanına varıncaya
kadar ödenen taşıma ve sigorta giderleri ilave edilir.



Tam Maliyete Göre Fiyatlandırma

 İhracata özgü, taşıma, depolama, yükleme, boşaltma,
ambalajlama, sigorta, çeşitli vergiler, ödenen komisyonlar, iş takip
masrafları vb. masraflar genellikle değişir maliyet olarak dikkate
alınır.

 Ancak, firma ihraç mallarını depolamak için bir depo sarın almış
ya da kiralamışsa bu giderler sabit maliyettir.



Değişir Maliyetlere Göre Fiyatlandırma

 Değişir maliyetlere göre fiyatlandırmada sabit maliyetler dikkate
alınmaz.

 Bu fiyatlandırma yöntemi özellikle atıl kapasiteye sahip firmalarda
önem kazanır.

 Örneğin, X firmasının yıllık üretim kapasitesi 50.000 birim olsun ve
iç pazarda 30.000 birim satabilsin. İç pazarda 1200 TL fiyatla
kapasitesinin ancak yüzde 60’ını doldurabilsin. Sabit Maliyetler 21
milyondur. Dış pazara satışı olmadığı gibi 1200 TL den de
satamayacaktır. Sabit maliyetleri dikkate almadan daha aşağı
fiyatlardan satış yapmayı düşündüğünde; kendisi için en karlı
seçeneğin 700 TL olduğu görülür…



Tablo; İhracatın Değişir Maliyetlere Göre Fiyatlandırılması

.

Fiyatlar
Beklenen Satış 
Miktarı (1000)

Toplam Hasılat
(1000)

Toplam 
Maliyet
(1000)

Toplam 
Kar
(1000)

İlave 
Kar
(1000)

İç Dış İç Dış İç Dış

1200 1200 30 0 36000 0 30000 6000 -

1200 975 30 5 36000 4875 31500 9375 3375

1200 800 30 7.5 36000 6000 32250 9750 3750

1200 700 30 10 36000 7000 33000 10000 4000

1200 600 30 12.5 36000 7500 33750 9750 3750

1200 500 30 17 36000 8500 35100 9400 3400



Başabaş noktası

Sabit maliyet

Toplam  maliyet

0            1000        2000         3000         4000         5000

Toplam gelir

Üretim veya 
Satış Miktarı

Başabaş 
noktası

Maliyet veya Satışlar (¨)

500

400

300

200

100



Başabaş Noktası

 Örnek; Ürettiği ürünün birim satış fiyatı 80 TL olan bir işletmenin birim üretim maliyeti
(birim değişken gideri) 55 TL, toplam değişmez giderleri 150.000 TL’dir. Grafik
yöntemiyle belirlendiğinde, işletmenin başabaş noktası satış tutarı 480.000 TL, başabaş
noktası satış miktarı ise 6000 birim olduğu görülecektir.

 Teorik olarak anlatmak gerekirse;

 Değişmez giderler toplamı 150.000 TL değişmez giderler (Sabit Giderler) doğrusu ile
gösterilir.

 İşletmenin normal kapasitesi 10.000 birimdir. Bu üretim hacmindeki değişen giderler
toplamı 550.000 TL, Bu giderlere sabit giderler (150.000 TL) eklenince işletmenin
toplam giderleri 700.000 TL olacaktır. Bu da toplam giderler doğrusunu oluşturur.

 Birim satış fiyatı 80 TL olduğundan, normal kapasitedeki toplam satış geliri 800.000 TL
olur. Bu da toplam gelir doğrusudur.

 Toplam gelir doğrusunun toplam giderler doğrusunu kestiği nokta işletmenin başabaş
noktasıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere; bu noktada satış tutarı 480.000 TL ve üretim
miktarı da 6.000 birim olacaktır.



Matematiksel Olarak BBN’nın Hesaplanması

A) Miktar Olarak BBN 

B) Satış Tutarı Olarak BBN

(F= Toplam sabit giderler, P= Birim satış fiyatı, V= Birim değişken gideri)

F            150.000

Başabaş Noktası = ------------- , ------------- = 6.000 birim

(Miktar Olarak)          P-V           80-55

F               150.000

Başabaş Noktası = ------------ = ---------------- 480.000 TL

(Satış Tutarı TL)       1-(V/P)      1- (55/80)



2- Talebe Göre Fiyatlandırma

Tüketiciye sunulan malın pazardaki değerini hesaplamada,
tüketicinin ona ne değer biçtiğini tahmin etmeye dayanır.
Firma, önerdiği çeşitli fiyatlar karşısında tüketicilerin tepkilerini
başka bir ifade ile satın alma büyüklüklerini deneyerek kendisi için
en uygun olanı belirlemeye çalışıyorsa bu yöntem talebe göre
fiyatlandırmadır.
Talep odaklı fiyatlandırmada psikolojik etkileri anlamak
önemlidir. Burada fiyat-kalite yakınlığı ve prestij fiyatlandırma
önemlidir.



2- Talebe Göre Fiyatlandırma…

 Yeni bir teknolojinin ürünü olarak ortaya çıkan ya da tekel
koşullarında pazara sürülen mamuller için söz konusu olan bir
fiyatlandırmadır.

 Bu tür mamullerin fiyatları talebe bağlı olarak üretici ya da
tüketici tarafından belirlenir. Örneğin, seramikten mamul ileri
teknoloji ürünü süper iletkenlerden geliştirilen ya da
geliştirilebilecek bir mamul pazar için tamamen yeni olacaktır.

 Üretici işletme pazarın kaymağını alma stratejisi uygulayarak
pazardaki talebin durumuna ve kendi kar maksimizasyonu
düşüncesine bağlı olarak mamulün pazara arzını kontrol edebilir.
Böylelikle dış pazarlarda karlarını maksimize etme olanağına sahip
olabilir.



3- Rekabete Göre Fiyatlandırma

Cari fiyat esası 
Sektörde görülen ortalama fiyat baz alınır, kolaydır, rekabeti 
kızdırmaz, fiyata rakiplerin ve tüketicilerin tepkisi bellidir, 
maliyetleri hesaplama zorluğu olduğunda kullanışlı olabilir, 
kolayda mallar için kullanılır

Kapalı zarf usulü



3- Rekabete Göre Fiyatlandırma…
(Dış Pazarlar Açısından)

 Rekabet fiyatı, uluslararası pazarlarda oluşan fiyattır.

 Sanayi ürünleri dışında özellikle tüketim mallarında rekabet
fiyatının oluştuğu gözlenmektedir.

 Dış pazarlarda ülke menşeine göre fiyat belirlenebilir.

 Dış pazardaki bir ithalatçı batı ülkelerinin markaları için bir ütünün
fiyatını 60 dolar olarak belirlerken, Doğu Bloku üretimi olanlar için
55 dolar olarak belirleyebilir.

 Rekabete göre fiyatlandırmada dış pazardaki rekabet fiyatı
saptandıktan sonra fiyattan geriye doğru hareketle mamulün
ihraç edilebileceği fiyat elde edilir.



3- Rekabete Göre Fiyatlandırma…
(Dış Pazarlar Açısından)

Dış Pazar fiyatı                                                                                                             7.00 $

-Satış fiyatı üzerinden %40 perakendeci karı                                                                   2.80

Perakendeci maliyeti                                                                                                         4.20

- Maliyet üzerinden toptancı karı                                                                                       0.42

Toptancının maliyeti                                                                                                         3.78

-Maliyet üzerinden %5 ithalatçı karı                                                                                   0.18

İthalatçının maliyeti                                                                                                        3.60

- İthalatçı tarafından maliyet fiyatı üzerinden %10 gümrük vergisi                             0.33
İhraç edilen malın CIF  Fiyatı                                                                                               3.27
Varış limanına kadar ödenen birim başına 
-Taşıma ve sigorta gideri                                                                                                     0.40
-Birim başına ilave ambalaj gideri 0.27                                                                                 0.67
Malın FOB fiyatı                                                                                                             2.60



4- Değer Temelli Fiyatlandırma
(Dış Pazarlar Açısından)

Son yıllarda özellikle hizmet işletmeleri ürünlerini değer temeline
oturtan fiyat anlayışı ile fiyatlandırmaktır. Bu anlayışa göre fiyat,
tüketicinin o mal ve hizmete atfettiği değere göre belirlenir.

Burada değerin ne olduğu önem kazanır. Değer üründen ürüne,
tüketiciden tüketiciye göre farklı anlamlar taşır.

Bir jaguar otomobile sahip olmak bir Volvo’ya sahip olmaktan çok
daha değerli ise, tüketici ona daha fazla ödemeye razı olacaktır.

Aynı kahve bir çay bahçesinde içildiğinde ona ödemeye razı
olunacak fiyatla ünlü bir otel zincirinde içildiğinde ödemeye razı
olunacak fiyat birbirinden farklıdır. Tüketici o işletmelerin
maliyetlerine değil elde ettiği faydaya göre ödeme yapar.



Yeni Ürünlerin Fiyatlandırma Stratejileri
(Fiyatlandırma Stratejileri)

Yüksek Fiyat Stratejileri

 Pazarın Kaymağını Alma

 Ödüllü Fiyatlandırma

 İmaj Yaratan Fiyatlandırma

 Koruyucu Fiyatlandırma

Düşük Fiyat Stratejileri

 Pazara Nüfuz Etme

 Pazara Girişleri Engelleme

 Tutundurmaya Yönelik

 Pazardan Kovmak

 Dizginleme



Yeni Ürünleri Fiyatlandırma Stratejileri

Pazarın Kaymağını Alma
(Yüksek Fiyat stratejisi)

 Mamul hayat eğrisinin ilk aşamalarında 
talep esnek değilse,

 Mamule yüksek fiyat ödemeye hazır 
tüketicilerin miktarı yeterli 
görülüyorsa,

 Rakiplerin pazara girişleri kısa vadede 
zor ise,

 Kamu yönetimi yüksek fiyata tepki 
göstermeyecek ise

uygulanabilir. 

Pazara Nüfuz Etme
(Düşük fiyat stratejisi)

 Tüketiciler fiyata karşı duyarlı, yani 
talep esnek ise,

 Pazara giriş engelleri yoksa,

 Satışların artması sonucu maliyetler 
düşüyorsa,

 Ürün kolay taklit ediliyor, ileri 
teknoloji ve büyük sermayeye 
gerek yoksa,

uygulanabilir.



Yeni Ürünlerin Fiyatlandırılmasında Pazarın Kaymağını Alma ve Pazara 
Nüfuz Etme Stratejilerinin Karşılaştırılması

Kriter

Pazara Nüfuz Etme

Pazarın Kaymağını Alma

Amaç

Risk alarak uzun dönemde pazar payını artırma veya koruma 

Riskten kaçınarak kısa dönemde kârlılığa odaklanma

Talep yapısı

Talebin fiyat esnekliği yüksek, birden fazla hedef pazar seçilebilir 

Talebin fiyat esnekliği düşük ve bir pazar bölümü hedef alınır

Ürün özellikleri

Prestij önemli değil, ürün hayat eğrisi uzundur

İmaj önemli olup, ürün hayat eğrisi nispeten kısadır

Fiyat 

Fiyat zaten çok düşük olduğundan fiyat kırma baskısı yoktur

Fiyatlar korunabilir ancak birden çok rakip olması durumunda düşebilir

Promosyon

Mamul yeni bir üründür

Yeni ürün pek tanınmıyor 

Dağıtım

Mevcut dağıtım kanalı

Yeni ve farklı dağıtım kanalı

Rekabet 

Düşük fiyat ile pazara sınırlı giriş engeli vardır

Yeni rakipler pazara girebilir ancak pazara giriş engelleri yüksektir

Kriter Pazara Nüfuz Etme Pazarın Kaymağını Alma

Amaç
Risk alarak uzun dönemde pazar 

payını artırma veya koruma 

Riskten kaçınarak kısa dönemde 

kârlılığa odaklanma

Talep yapısı

Talebin fiyat esnekliği yüksek, 

birden fazla hedef pazar 

seçilebilir 

Talebin fiyat esnekliği düşük ve bir 

pazar bölümü hedef alınır

Ürün 

özellikleri

Prestij önemli değil, ürün hayat 

eğrisi uzundur

İmaj önemli olup, ürün hayat eğrisi 

nispeten kısadır

Fiyat 

Fiyat zaten çok düşük 

olduğundan fiyat kırma baskısı 

yoktur

Fiyatlar korunabilir ancak birden çok 

rakip olması durumunda düşebilir

Promosyon Mamul yeni bir üründür Yeni ürün pek tanınmıyor 

Dağıtım Mevcut dağıtım kanalı Yeni ve farklı dağıtım kanalı

Rekabet 
Düşük fiyat ile pazara sınırlı giriş

engeli vardır

Yeni rakipler pazara girebilir ancak 

pazara giriş engelleri yüksektir



Fiyatlandırma Politikaları

 Bir mal ya da hizmetin hangi strateji ile fiyatlandırılacağı
belirlendikten sonra, sıra bu ürünün hangi fiyatlama politikasıyla
pazara sunulacağının belirlenmesine gelir.

 Küçük işletmelerde uygulanabilecek başlıca fiyatlandırma
politikaları aşağıda belirtilmiş olup, firmalar çalıştığı işkolunun
niteliklerine göre uygun olanı seçebilir.



Fiyatlandırma Politikaları …

Fiyatlandırma Politikaları

1. Fiyat esnekliği politikaları

1.1. Tek fiyat politikası

1.2. Farklı fiyat politikası

2. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Politikaları

2.1. Pazar fiyatları düzeyinde fiyatlandırma

2.2. Piyasa fiyatları üzerinde fiyatlandırma

2.3. Piyasa fiyatları altında fiyatlandırma

3. Tutundurma Yönlü Fiyatlandırma Politikaları

3.1. Lider (Avcı) fiyatlandırma politikası

3.2. Çok birimli fiyatlandırma politikası

3.3. İndirimli fiyatlandırma politikası



Fiyatlandırma Politikaları …

4. Psikolojik Fiyatlandırma

4.1. Tek-çift (küsuratlı) fiyatlandırma politikası

4.2. Fiyat kuşağı politikası

4.3. Prestij fiyatlandırma politikası



İhracat Fiyatlandırmasında Sorunlar

1) Fiyat, talebi etkilemek için kullanılan başlıca araçlardan yalnızca 
birisidir.

2) Fiyatların belirlenmesinde düşürülebilir maliyetler ve kaçınılmaz 
maliyetlere bağlı olarak kullanılabilecek marjlar oldukça düşüktür.  

3) Fiyat kararları maliyetlerdeki değişim, rakiplerin hareketleri ya da 
tüketicilerin alışkanlıklarında, davranışlarında meydana gelen 
değişimler sonucunda her an geçersiz hale gelebilir.

4) Alınan yanlış bir fiyat kararını ciddi zarar görmeksizin düzeltmek 
zordur.

5) Fiyat oluşturmada evrensel olarak doğru ve geçerli bir yol 
bulunmamaktadır.



Dış Pazarlar İçin Fiyatlandırmada Kavramlar 

 Gri Piyasa Malları
 Gri piyasa malları/Paralel ithalat

 Damping
 Anlaşmalı Fiyat Sabitleme (Gizli Anlaşmalar)
 Transfer Fiyatlandırma
 Vergi düzenlemeleri ve transfer fiyatlandırma
 Maddi ve maddi olmayan malların satışı
 Karşı Ticaret
 Trampa/Takas
 Karşı satın alım
 Ofset
 Üçlü ticaret



İhracat Bedellerinin Ödenmesinde Kullanılan 
Yöntemler

1. Konsinye Hesap Yolu ile Ödeme
2. Açık Hesap Yolu İle Ödeme
3. Poliçe (Vesaik) Karşılığı Ödeme
4. Akreditifle Ödeme

4.1. Dönülebilir ve Dönülemez Akreditifler
4.2. Devredilebilir Akreditif
4.3. Teyitli Akreditif
4.4. Sabit ve Rotatif Akreditif
4.5. Bölünebilir Akreditif
4.6. Karşılıklı Akreditifler
4.7. Peşin Ödemeye İmkan Veren Akreditif

5. Peşin Ödeme
6. Karşı Ticaret



Firmaların Dış Pazarlara Katılma Dereceleri

 Tamamen iç pazara dönük firmalar

 Yurt dışı pazarlama faaliyetlerini süreksiz bir biçimde sürdüren 
firmalar

 Uluslararası pazarlama faaliyetlerini sürekli ve düzenli sürdüren 
firmalar

 Pazarlama faaliyetlerini küresel boyutta sürdüren firmalar



Dış Pazarlara Giriş Stratejileri

İşletmelerin uygulayabilecekleri uluslararası pazarlara giriş 
stratejileri; 

İhracat, 

Lisans anlaşmaları, 

Franchising, 

Sözleşmeli üretim, 

Yönetim sözleşmeleri, 

Anahtar teslim projeler, 

Montaj operasyonları, 

Ortak girişim, 

Birleşme ve satın almalar ve 

Doğrudan yabancı yatırımlar, olarak sıralanabilir.



İhracat

 İhracat bir işletmenin ürünlerinin geçerli olan gümrük ve ihracat
kuralları çerçevesinde satılması olarak tanımlanmaktadır.
Doğrudan ve dolaylı olarak iki gruba ayrılır.

Dolaylı İhracat

1.İhracat ticaret firmaları

2. İhracatçı birlikleri

3. İhracat yönetimi firmaları

4. Yabancı tüccar ve temsilciler

5. Piggiback ihracat (İhracatçı firmanın uluslararası dağıtım faaliyetini
yürüten kuruluş(General Electric Örneği)

6. Komisyoncular

7. Yerli Tüccarlar



İhracat

 Doğrudan İhracat

1. Yurt dışı satış büroları

2. Yurt dışı satış temsilcilikleri

3. Acente

4. Distribütör

5. Gezici satış görevlileri

6. Uluslararası pazarlarda toptancılar ve perakendecilik

7. Doğrudan ihracatta yeni bir kanal: Elektronik Ticaret



Sözleşmeye Dayalı Giriş Yöntemleri
(Lisans Anlaşmaları)

 Lisans verme kavramı, dış pazarlara girmede, endüstriyel ya da 
ticari uzmanlığın, belli bir bedel karşılığında, kiralanması ya da 
satın alınmasını sağlayacak bir anlaşmadır.

 Başka bir deyişle, uluslararası pazarlara girmek isteyen bir 
işletme tarafından, yurt dışındaki yerel bir üreticiye üretim 
ve/veya satış izni veya yetkisi verilmesidir. 

 Günümüzde yaygın bir biçimde uygulanmaktadır.  Japonya’da 
satılmakta olan ilaçların yaklaşık % 50’si Avrupa ve ABD 
şirketlerinin lisansı altındadır. 

 Coca-Cola firması yaklaşık 30 ülkede, 200 lisans alana, 3000’den 
fazla ürün için, marka adını lisans verme yoluyla 
kullandırmaktadır.

 Türk firması Efes Pilsen, Almanya gibi bira sektöründe oldukça 
ileri olan bir ülkede lisansla üretim yolunu seçmiştir.



Sözleşmeye Dayalı Giriş Yöntemleri
(Franchising)

Franchising, franchise verenle franchise alan arasında gerçekleşen
ve franchise verenin franchise alana kendisi adına belirli bir ücret
veya satışların belirli bir yüzdesi şeklinde royalti adı verilen ödeme
karşılığında iş yapma imkanı verdiği karşılıklı bir anlaşmadır.

Franchising, giriş stratejileri arasında en hızlı büyüme gösteren
uluslararası pazara giriş stratejisidir.



Sözleşmeye Dayalı Giriş Yöntemleri
(Sözleşmeli Üretim)

Sözleşmeli üretimde, uluslararası pazarlara açılmak isteyen firma,
o ülkelerdeki yerel üretici firmalara ürünlerinin üretim iznini bir
anlaşma ile verir. Ancak bu izin üretimle sınırlıdır.

Sözleşmeli üretim, lisans verme ile doğrudan dış yatırım arasında
bir orta yol gibidir.

Ne lisans vermedeki gibi lisans alana çok fazla sorumluluk
verilmektedir ne de doğrudan yatırımdaki gibi tüm sorumluluklar
dışa açılan firmaya aittir.

ABD ya da Avrupa kökenli firmaların ucuz işgücü nedeniyle
üretimlerini Uzakdoğu ya da Latin Amerika’da gerçekleştirmeleri
buna en iyi örnektir.



Sözleşmeye Dayalı Giriş Yöntemleri
(Anahtar Teslim Projeler)

Anahtar teslim projeleri müşterinin, tüm bir sistemi bir bütün
halinde, işletime sunulacak biçimde teslim alması demektir.

İhtiyacı karşılayacak çözümün bir sistem olarak satın alınması,
sistemin işletim ve bakımını, sistemi işletecek personele gerekli
becerilerin verilmesini, gerekli tüm eğitim ve desteğin sunulmasını
içermektedir.

Sistem alımı sözleşmesi sona erdiğinde kurulmuş olan sistem,
müşterinin mülkiyetine geçmekte ve onun tarafından kontrol edilip
işletilmektedir.

Örneğin, fastfood sektöründe franchising uygulamalarında
kullanılmaktadır.



Sözleşmeye Dayalı Giriş Yöntemleri
(Yönetim Sözleşmesi)

YS, uluslararası bir işletmenin yabancı bir işletme ile o işletmenin
faaliyetinin tamamını veya bir bölümünü yönetmek üzere karşılıklı
olarak yaptıkları anlaşma olarak tanımlanabilir.

YS, yönetici tarafın işletme sahibi tarafa ait bir işletmeyi bir bedel
karşılığında kısmen veya tamamen yönetmeyi üstlendiği
sözleşmedir.

YS, belirli bir ücret karşılığında ya da kar payı alma şeklinde olabilir.

YS, çok geniş bir alanda kullanılabilir (Tarım, Sanayi, Kamu
Hizmetleri, Turizm, Nakliye, Hizmetler)



Sözleşmeye Dayalı Giriş Yöntemleri
(Montaj Operasyonları)

Uluslararası pazarlara girişte, mamulün parçalarının çoğunluğunun
ya da tamamının ana ülkede imal edilip, daha sonra montajının bir
başka ülkede yapılmasını içeren bir yöntem olan montaj operasyonu,
üretilen parçaların birbiriyle uyumlaştırılması ya da bir araya
getirilmesi anlamına gelmektedir.

Montaj, ana firmadan gönderilen parçaların ve girdilerin nihai
mamulü oluşturmak amacıyla dış pazarda birleştirilme sürecidir.

Nihai ürünün ihracı yerine bu yöntemin seçilmesinin birçok
avantajı bulunmaktadır.



Yatırıma Dayalı Giriş Stratejileri
(Ortak Girişimler)

Yabancı bir pazara girme seçeneklerinden biri de yerel bir firma ile
ortak girişim (Joint Ventures) oluşturmaktır.

Ortak girişim, yerel bir firmanın yabancı yatırımcılarla yerel
pazarda iş yaratmak amacıyla gücünü birleştirerek, mülkiyet ve
kontrol paylaşımı ile ortaklık kurmasıdır.

Yabancı firma yerel firmanın bir payını satın alabilir veya her iki
firma eşit bir pay ile ortaklık oluşturarak yeni bir girişimde
bulunabilir.

Sabancı-ToyotaSa ?



Yatırıma Dayalı Giriş Stratejileri
(Uluslararası Birleşme ve Satınalmalar)

Uluslararası pazarlarda bir şirketin tamamıyla kendine ait
teşebbüsler meydana getirmesinin iki yolu bulunmaktadır.
Bunlardan ilki pazarda halen var olan bir yerel şirketin satın alınması,
ikincisi ise dış pazarda kendisine ait yeni tesislerin kurulması
şeklindedir.

Satınalma; bir şirketin bir başka şirketi kendi bünyesine katması,
birleşme ise; iki ya da daha .ok şirketin imkanlarını birleştirerek ölçek
ekonomilerinden faydalanma amacıyla ortaklığa girmeleri olarak
tanımlanır.

Merger (Şirket birleşmeleri), Acquisition (Şirket satınalmaları)



Yatırıma Dayalı Giriş Stratejileri
(Yurt Dışında Doğrudan Yatırım)

Yurt dışında doğrudan yatırım, dış pazarlara girişte en son
aşamadır. Firmaya daha fazla kontrol imkanı getirirken risk de
diğerlerine göre daha yüksektir.

Yurt dışında yatırım, sadece önemli miktarda sermaye transferini
değil aynı zamanda üretim teknolojisi, makine, ekipman, yönetim
tarzı, pazarlama ve benzeri pek çok kaynağın da transferini içerir.



4P (Promotion)

Tutundurma Stratejileri



İLETİŞİM SÜRECİ VE TEMEL UNSURLARI



Tutundurma Ve Pazarlama İletişimi 

Tutundurma, bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını 
kolaylaştırmak amacıyla üretici-pazarlamacı işletmenin denetimi 
altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli, 
programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim 
sürecidir.



Tutundurma niçin önemlidir?

 Üreticiler ile tüketiciler arasındaki 

fiziksel mesafe artmaktadır

 Gelir artışı sonucu pazar büyümektedir

 Nüfus artışı sonucu tüketici sayısı 

artmaktadır

 İkame mallarının çoğalmasıyla rekabet 

artmaktadır

 Aracı kurumların sayısının artmakta ve 

dağıtım kanalları genişlemektedir

 Tüketici istek ve ihtiyaçları 

değişmektedir



 Ürünler homojendir, üreticiler psikolojik farklılık 
yaratmaya çalışır

 Ürün hayat seyrinin sunuş dönemindedir ve işletme 
ürünün talebini artırmaya çalışır

 Ürün hayat seyrinin büyüme dönemindedir
ve işletme marka bağlılığı oluşturmaya çalışır

 Yeni bir ürünün pazara tanıtılması gerekir

 Mevcut ürünlerde yapılan değişikliklerin tanıtılması 
gerekebilir

 Satış elemanlarına destek gerekebilir

 Perakende satış noktalarında daha fazla aranmak ve 
yer edinmek amaçlanabilir

 Satışlar posta ile sipariş esasına göre yapılmaktadır

Tutundurmanın Öneminin Arttığı Durumlar



Tutundurma Karması Elemanları 



Tutundurma Karması Seçimini Etkileyen Faktörler

Ürün özellikleri 

Pazarın özellikleri 

İşletmenin finansal gücü ve/veya tutundurma için ayrılan bütçe 

Rekabet yapısı ve rakiplerin tutundurma stratejileri

Ürün hayat eğrisi itibariyle bulunulan aşama 

Dağıtım stratejileri 

Alıcıların satın alma karar sürecinde bulundukları aşama 



Ürün Hayat Eğrisi Dönemleri İtibariyle Tutundurma 
Amaçları ve Çabaları

Bilgilendirmek İkna etmek Hatırlatmak ???

Uygun iletişim 

araçlarında duyurum

Aracılara yönelik 

kişisel satış çabaları

Hatırlatıcı ve sadakat 

oluşturma reklamları

Azalan 

reklamlar

Ürünü tanıtıcı reklam
Ayırt edici 

reklam
Tüketicilere iskonto 

ve kupon dağıtma

Aracılara yönelik 

tanıtım ziyaretleri

Ürün tanıtımı için 

hediyeler

Aracılara yönelik iskonto 

ve satış desteği

Örnek ürün dağıtımı

Tutundurma amacı

Tutundurma çabaları

Ürün Hayat 

Eğrisi Dönemleri

DüşüşGiriş Büyüme Olgunluk



Tüketim Ürünleri ve Endüstriyel Ürünler İçin Tutundurma 
Karmasının Göreceli Önemi

Tüketim Ürünleri                          Endüstriyel Ürünler

Satış teşvik Kişisel satış

Reklam Satış teşvik

Kişisel satış Reklam

Halkla

İlişkiler

Halkla

İlişkiler



Tutundurma Karması Kararları ve Dağıtım 
Politikası İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               İtme Stratejisi                                      Çekme Stratejisi 

 

 

 
                                             Tutundurma                                                                       Tutundurma 

Talep                                    Çabaları                       Talep                                             Çabaları                                        

Uyarılması                           Akımı ;                        Uyarılması                                     Akımı ;  
Akımı                                   Ağırlıklı olarak           Akımı                                             Ağırlıklı olarak 

                                             aracılara yönelik                                                                tüketicilere 

                                             kişisel satış                                                                        yönelik reklam 

Üretici 

Toptancı 

Perakendeci 

Tüketici Tüketici 

Perakendeci 

Toptancı 

Üretici 



Reklam

Ürünlerin tanıtımı ve satışını sağlamak veya kolaylaştırmak 
amacıyla belirli bir bedel karşılığında kitle iletişim araçlarıyla 
istenen mesajların tüketicilere ulaştırılması çabasıdır

Reklamın Temel Fonksiyonları
Bilgilendirmek 
 İkna etmek 
Hatırlatmak 



Reklam

Fonksiyonları

 Bilgilendirme

 Hatırlatma

 İkna etme (Kandırma)

 Değer katma

 Örgütün diğer fonksiyonlarına 
yardımcı olma

Özellikleri

Geniş kitlelere yönelik olma

Tekrarlanabilme ve her yana 
yayılabilme

Anlamlı ve etkili biçimde 
sunulma

Kişisel olmama



Reklam Türleri

Mesaj Açısından
1- Mal veya hizmet reklamı

2- Kurumsal reklam

Ödeme Açısından
1- Bireysel reklam

2- Ortaklaşa reklam

Coğrafi Açıdan
1- Yerel reklam

2- Ulusal reklam

3- Uluslararası reklam

Reklamı Yapanlar Açısından

1- Üretici reklamları

2- Aracı reklamları

3- Hizmet işletmesi reklamları

Hedef Pazar Açısından

1- Tüketicilere yönelik reklamlar

2- Aracılara yönelik reklamlar

Amaçlar Açısından

1- Birincil talep oluşturmak

2- Seçici talep oluşturmak

İşlenen Konu Açısından

1- Doğrudan satışa yönelik reklam

2- Dolaylı olarak satışa yönelik reklam



Reklamın Amaçları

Temel Amaç Alt Amaçlar

Bilgilendirmek
 Yeni bir ürünü pazara tanıtmak
 Ürünün faydaları hakkında bilgiler sunmak

 Ürünün yeni kullanım özelliklerini göstermek
 Fiyat değişikliği hakkında pazarı bilgilendirmek

 Ürünün kullanımı hakkında bilgi vermek
 Ürünle ilgili hizmetleri açıklama
 Ürünle ilgili yanlış kanaatleri düzeltme

 Tüketicilerin ürünle ilgili endişe ve korkularını giderme
 Firma imajı oluşturma

İkna Etmek
 Marka tercihi oluşturma
 İşletmenin markasının tercih edilmesini teşvik etme

 Ürün özellikleriyle ilgili tüketici kanaatlerini değiştirme

 Tüketicileri hemen satın almaya yöneltme

 Ürünü denemesi için tüketiciyi ikna etme

 Satış tekliflerine tüketicilerin olumlu cevap vermesini sağlama 

Hatırlatmak
 Ürünün yakın zamanda gerekli olacağını hatırlatma
 Tüketicilere ürünün nerelerden alınabileceğini hatırlatma

 Ölü mevsimlerde tüketicinin zihninde ürünü canlı tutmaya çalışmak

 Ürün ya da markanın farkında olunmasının en üst düzeyde 

tutulmasını sağlama



Değişik İletişim Amaçlarının 

Çeşitli İletişim Amaçları Açısından Etkinliklikleri

Etkililik

İletişim görevleri TV Dergi Gazete Radyo Aç ık hava Mektup

Dikkat çekme 1 3 4 5 2 2

Ürün tanıtma 1 2 3 4 5 1

Kaliteyi vurgulama 3 1 5 4 2 1

Bilgilendirme 4 1 2 3 5 1

Tutum değiştirme 1 3 2 4 5 1

Mağaza adını yerleştirme 3 2 4 5 1 4

İmaj oluşturmaş 2 3 5 1 4 2

Duyurular 1 4 2 3 5 1

1= çok etkili, 5=en az etkili

Kaynak: Michael LEVY ve Barton A. WEITZ, Retailing Management, Irwin, Boston, 1992, s.547. 



Reklam Süreci



Reklamın Etkilerini Ölçmek

 Reklamlar önemli bir yatırım olarak görülmeli ve reklam kampanyaları 
sonrasındaki etkiler mutlaka ölçülmeli

 Reklamı kaç kişinin okuduğu, izlediği ya da gördüğüne bakılmalı

 Reklamı görerek ya da izleyerek ürünü soranların kimler olduğu araştırılmalı

 Reklamın farkında olmayan kişi ve gruplar ortaya konmalı

 Reklam farkındalığı sağlamada farklı reklam araçları arasındaki farklılıklar 
belirlenmeli

 Reklamın tüketicinin tutumları üzerinde ne gibi etkiler oluşturduğuna 
bakılmalı

 Reklam kampanyası sonrasında farklı bölge ve satış noktalarına göre satışlar 
analiz edilmeli

 Aynı dönemdeki rakip marka ve ürün reklamlarının etkileri de araştırılmalı

 Reklamın yayınlandığı dönemdeki konjonktürel gelişmeler dikkate alınmalı



Satış Özendirme

Satış Özendirme; 

Tüketiciler, aracı kurumlar (toptancı ve perakendeciler)  ya 
da satış elemanlarını daha hızlı ve daha fazla miktarda satın 
almaya ve satmaya yönlendirecek dürtüleri harekete 
geçirmeye çalışan oldukça farklı araçlardan oluşan 
tutundurma çabalarıdır.



Satış Özendirme Amaçları

Diğer pazarlama bileşenlerinin etkinliğini artırmak, ilave 
katkılarda bulunmak.

Reklam ve kişisel satış çabalarına destek olmak ve onların 
etkinliğini artırmak.

 Satışları kısa dönem için veya hemen artırmak.

Müşteri ve/veya mağaza trafiğini artırmak.

Tüketicinin veya müşterinin marka ve/veya mağaza 
bağlılığını korumak, sürdürmek veya artırmak.

Ürün ya da diğer pazarlama bileşenlerinde yapılan yeniliği 
vurgulamak, güçlendirmek, bütünlemek.



Satış Özendirme Amaçları - Devam

 Planlanmamış, anında güdülenmiş 
satın almaları artırmak.

 Müşterilere veya tüketicilere bir 
değer (kıymet) aktarmak, vermek.

 Müşteriler, tüketiciler, kanal üyeleri, 
firma satış elemanları ve diğer 
gruplarda coşku sağlamak, onları 
motive etmek.

 Satış sıkıntısını geçici olarak 
gidermek.

 Bir süre için rekabeti karşılamak, 
geciktirmek.

 Tüketiciyi denemeye çekmek



Satış Özendirme Araçları



Kişisel Satış

Kişisel satışı diğer tutundurma çabalarından en önemli 
özelliği müşterilerle doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim 
kurma fırsatı vermesidir. Bu iletişim sayesinde müşterilerin 
tepkilerini ve onlardan gelen geribildirimleri anında almak 
mümkün olabilmektedir. 



Kişisel Satış ve Satış Elemanlarından Beklenen 
Temel Görevler

Müşterilere ziyaretlerde bulunmaları 

Ürünlerin tanıtımı yapmaları 

Değişiklikler ve yeniliklerden müşterileri zamanında 
haberdar etmeleri 

Müşterilerden aldıkları geribildirimleri zamanlı bir şekilde 
pazarlama yönetimine iletmeleri 

Müşteri itiraz ve şikayetlerinin kısa sürede çözümünü 
sağlamaları

Müşterilere satışı gerçekleştirmeleri 

Satış sonrasında ilişkileri sürdürmek suretiyle onları 
devamlı müşteri haline getirmeleri. 



İyi Bir Satış Elemanında Bulunması Gereken 
Özellikler

Empatik düşünme yeteneği

İletişim ve satış becerisi

Kişisel bakım

Her an değişik durumlara hazır olabilme

Dürüstlük

Sözünde durma

Müşteriye değer verme

Eleştiriye açık

İyi dinleyici olma

Diyalog kurma ve ikna yeteneği



Halkla İlişkiler ve Duyurum

Duyurum (publicity); 
işletme ürün ya da 
faaliyetleri hakkında kitle 
iletişim araçlarıyla hedef 
kitlelere ulaştırılan haber 
biçimine yakın mesajlardır.

Halkla ilişkiler

bir kişi veya örgüte karşı 
kamuoyunun (hedef 
kitlenin) tavrını  değerleyip, 
organizasyonun kamuoyu 
nezdinde saygınlık ve itibar 
kazanabileceği strateji ve 
politikaların izlenmesidir

PR
Public Relations



Halkla İlişkiler

Çeşitleri
 Basın bültenleri, haber 

programları

 Basın toplantıları

 Tanışma yemek ve toplantıları, 
özel etkinlikler

 Şirket gazete, dergi ve bültenleri

 Açılış, kuruluş vb. yıldönümü 
etkinlikleri

 Sosyal, kültürel vb. faaliyetlerde 
sponsorluk

 Bilimsel toplantılar

Özellikleri

İnandırıcılık ve güvenilirlik

Kitlelere kolay ulaşabilme

Merak ve ilgi uyandırma



Pazarlama Halkla İlişkiler ve Duyurum

Avantajları

Reklam ve kişisel 
satış çabalarından 
daha düşük maliyetli 
olması,

Reklamdan daha 
güvenilir olması,

Reklamlara oranla 
daha fazla okunması 
ve dikkat çekmesi,

Daha fazla bilgi 
içermesi,

Gerekli zamanlarda 
kullanılabilmesi.

Dezavantajları

Mesaj üzerinde kontrol yetkisinin 
olmaması,

Bir kerelik yayınlanması ve sınırlı 
yayılması,

Belirli bir tarifeye bağlı olmamakla 
birlikte tamamen ücretsiz olmaması,

Yayınlanma şansının kişisel ilişkilere 
bağlı olması.



Doğrudan Pazarlama

Pazarlamada bireyselleştirme ve 
kişiselleştirmenin ön plana çıkmasıyla veri tabanlı 
pazarlama çabalarına da katkı sağlayabilecek 
doğrudan pazarlama çabalarının önemi artmıştır.

Doğrudan pazarlama hem dağıtım hem de 
tutundurma aracı olarak fonksiyon icra etmektedir.



Doğrudan Pazarlama Çeşitleri

Yüz yüze satış

Doğrudan postalama

Katalogla pazarlama

Telefon pazarlama

Otomatik satış kulübeleriyle satış

 İnternette pazarlama



4P (Place)

Dağıtım Kanalları Ve Stratejileri



Dağıtımın Amaçları

Tüketicilerle üreticiler arasında köprü görevi üstlenmek

Hedef pazardan uzak mesafelerde seri üretim yapan 
işletmelerin bu açığını kapatmak
Gazete İstanbul’da basılır. Gece 24’ten önce meydana 

gelen haberlerin yer aldığı gazeteler sabah 06-07 
saatlerinde ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılır. Bu 
durum çözülmüş bir dağıtım problemidir. 

İlişki sayısını azaltmak



Dağıtımın Faydaları

Pazarlamanın tüketici için sağladığı dört temel faydanın 
önemli bir bölümünü dağıtım gerçekleştirir
Mülkiyet Faydası
Zaman Faydası
Biçim Faydası
Mekan Faydası



Dağıtımın Faydaları

Mülkiyet faydası, dağıtımda rol üstlenen aracı işletmenin 
mal ve hizmeti müşterinin satın almasına hazır olarak elinde 
tutmasıdır. 

Zaman faydası, aracının mal ve hizmeti müşterinin istediği 
zamanda sunması

Biçim faydası müşterinin istediği ambalaj ve boyutlarda 
alabilmesi

Mekan (yer) faydası müşterinin istediği yere en yakın 
yerden mal ve hizmeti satın alabilme isteğini karşılamasıdır.



Dağıtım Kanalında Aracılar ve İlişki Sayısı



Dağıtım Kanallarının Yapısı

 “fikir, ürün ve hizmetler gibi değeri olan şeylerin doğuş, 
çıkarım veya üretim noktalarından son kullanım noktalarına 
kadar götürülmesiyle uğraşan birbiriyle bağımlı bir dizi kurum 
ve kuruluşun oluşturduğu örgütsel bir sistemdir”

herhangi bir mal veya hizmetin üreticiden tüketiciye doğru 
ulaştırılmasında izlediği yoldur.



Üreticilerle Aracılar Arasındaki İlişkiler 
Bakımından DK’ları

Klasik Dağıtım Kanalları
Birbirinden bağımsız üretici, toptancı ve 

perakendecilerden oluşan alışılmış kanallardır 
Aracılar arasında düzenli işbirliği ve iletişim yoktur
Kontrol bir işletmenin elinde değildir. Bazı aracılar 

birbirleriyle çok az işbirliği yaparlar ya da hiçbir zaman 
işbirliği yapmayabilirler

Dağıtım kanalındaki bir aracı, üyesi bulunduğu dağıtım 
kanalındaki diğer aracılarla birlikte hareket etmeyi 
amaçlaması dağıtım kanalında bütünleşmeyi getirir. 



Çok Kanallı Pazarlama Sistemi

İnternetin günlük hayatta fazla yer tutması satıcı işletmelerin 
birden fazla dağıtım kanalını kullanmasına  neden oldu 
(Multichannel ve Omnichannel)

Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanallarının aynı anda kullanılarak 
tüketiciye ulaşılmaya çalışılır



Aracı Kullanmanın Faydaları

Doğrudan pazarlama bazen finansal olarak imkansızdır.

Üreticiler dağıtım yerine, asıl işlerine daha çok yatırım yapmak 
isterler

Kitlesel dağıtımın sağladığı ölçek ekonomilerinden 
faydalanmak amacı ile aracı kullanmak gerekebilir

Aracılar ürünleri hedef pazara üreticilerden daha yaygın bir 
şekilde götürürler

Aracılar üreticilerle müşteriler arasındaki uzaklığı azaltır

Üreticiler ile müşterileri arasındaki ilişki sayısını azaltır.



Dağıtım Kanalının Fonksiyonları

Planlama ve değişim için pazar çevresi ve tüketiciler 
hakkında bilgi toplama

Pazara sunulan mamullerin yaygınlaştırılması için tanıtım 
ve tutundurma

Alıcılarla ilişki kurma

Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri 
sınıflandırma, toplama ve ambalajlama

Alım-satımı gerçekleştirmek suretiyle mülkiyeti devretme

Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçekleştiren fiziksel 
dağıtım

Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama

Üreticiden tüketiciye olan süreçte risk taşıma



Üyeler arasındaki ilişkinin türüne göre 
dağıtım kanalları;

Doğrudan Dağıtım

Üretimle tüketim noktaları 
arasındaki mesafe kısa, 

Üretimle tüketim hızı aynı,

Tüketici ya da müşteri sayısı 
az ya da belirli merkezlerde 
toplanmışsa,

Bir defada gerçekleşen 
satınalma miktarı ya da 
birim fiyat yüksekse,

Mal mümkün olduğunca 
standartlaştırılmışsa, 
uygundur.

 Dolaylı Dağıtım

Yandaki hususların tersi 

durumlar söz konusu 

ise, acente, toptancı, 

bayi ve perakendeci gibi 

aracı kuruluşlarla mal 

veya hizmetin 

tüketicilere ulaştırılması 

gerekmektedir.



Dağıtım Kanalı Üyeleri

Tüccar Aracılar: Dağıtım kanalında yer alan kişi ve kurumlar 
malların sahipliğini ve risklerini üstlerine alarak dağıtım 
yapan kişilerdir

Yardımcı Aracılar: Dağıtım kanalında yer alan aracılardan 
bazıları malın sahipliğini üstlerine almadan ücret ya da 
komisyon karşılığında malların alım ve satımında aracılık 
yapan aracılara 



Dağıtım Kanalı Alternatifleri

ÜRETİCİ

TOPTANCI, ANA BAYİ

KÜÇÜK TOPTANCI, ARA BAYİ

BÜYÜK VE KÜÇÜK PERAKENDECİLER

TÜKETİCİLER



Endüstriyel Mallarda Dağıtım Kanalı 
Alternatifleri

ÜRETİCİ

ENDÜSTRİYEL DAĞITICI (DİSTRİBÜTÖR)

ENDÜSTRİYEL KULLANICI

ACENTE



Yönetim stratejilerine göre dağıtım kanalları;

Geleneksel Dağıtım Kanalları

Bağımsız ve özerk işletmelerden 
oluşur. Dağıtım kanalındaki 
işletmeler arasında herhangi 
hukuki ve yönetim temelli bir 
ilişki yoktur.

Dikey Dağıtım Kanalları

Hukuki ya da güç ilişkisine dayalı 
ilişkiler geçerlidir. Bazı üreticiler, 
toptancılar ya da perakendeciler 
hukuki, güç ya da yönetim 
anlayışı bakımından kanalda 
etkindir.

Üreticinin kendi perakende 
zincirini oluşturması

Perakendecinin sattığı bazı 
ürünleri kendisi üretmesi

Sözleşme yoluyla aracılık 
hakları verilmesi (Franchise Türü 
Organizasyonlar gibi)



Bütünleşmiş (Modern) Dağıtım Kanalları

ÜRETİCİ

PERAKENDECİ

BAYİTOPTANCI

ÜRETİCİ

PERAKENDECİ

BAYİTOPTANCI

(a) Geriye Doğru Dikey 

Bütünleşmiş Dağıtım Kanalı

(b) İleriye Doğru Dikey 

Bütünleşmiş Dağıtım Kanalı



Bütünleşmenin yönüne göre dağıtım kanalları;

Dikey bütünleşmiş dağıtım kanalı

Üretim noktasına doğru geriye, tüketim noktasına doğru 
ileriye yönelik bütünleşmiş aracılar

Yatay bütünleşmiş dağıtım kanalı

Kanalın aynı düzeyindeki aracıların birleşmesi. Örneğin 
perakendecilerin zincir oluşturması ya da toptancıların 
kooperatif veya birlik oluşturması gibi.

Çapraz bütünleşmiş dağıtım kanalı

Bir kanaldaki toptancının diğer bir kanaldaki 
perakendeciyle ya da bir kanaldaki üreticinin başka bir 
kanal üyesi toptancı ile bütünleşmesi gibi örnekler.



Toptancı

Perakendecilere, diğer toptancılara, endüstriyel ve 
kurumsal alıcılara mal satan nihai tüketicilere satışları 
önemsiz derecede olan kişi ve firmalardır.

1- Toptancı kendi nam ve hesabına ticaret yapar.

2- Dağıtım kanalında kendinden sonra gelen işletmelere mal 
satar.

3- Tüketiciye satış yapmaz.



Toptancıların sağladığı hizmetler

Perakendecilere

 Müşterilerin ihtiyacını karşılayacak 
şekilde planlama yaparlar

 Satış elemanlarını eğitirler

 Vitrin düzenlemesine yardımcı 
olurlar

 Kredili satış yaparak müşterilerini 
finanse ederler

 Malın fiyatını etkileyebilirler

 Taşıma ve teslim zamanlarında 
etkili olurlar

 Çeşitlemelerle ürünlerin tanıtımına 
katkıda bulunurlar

 Müşterilerini bilgilendirirler

Üreticilere

 Üreticilerin satış politikalarını 
destekleyebilirler

 Büyük miktarda mal alarak üretimi 
teşvik ederler

 Üreticilere zaman kazandırırlar

 Üreticilere pazar hakkında geribildirim 
sağlarlar

 Üreticilerin pazarlama maliyetlerini 
azaltabilirler

 Üreticilerin stok yükünü ve riskini 
azaltırlar



Franchising

Belirli bir sözleşme çerçevesinde bir marka ya da ismin 
kullanım hakkının verilmesi ve kullanılmasıdır. Hakkı veren 
taraf pazarını genişletir, alan taraf ise güçlü imajdan 
yararlanır ve eğitim desteği alır. Riskin azaltılması için 
sözleşme şartları sıkı bir şekilde denetlenir.

Franchisor : İsim ya da marka kullanma hakkını veren taraf.

Franchisee : İsim ya da marka kullanma hakkını alan taraf.



Perakendecilik

Perakendeci : Mal ve hizmetleri doğrudan nihai tüketiciye yapan ve 

bu konularla ilgili faaliyetleri gerçekleştiren kişi ve kurumlardır.

Seyyar 

Satıcılık

Büyük 

Perakendecilik

Geleneksel

Perakendecilik
Zincir

Mağazacılık

Ekonomik

Mağazacılık

Ticaret

Merkezleri



Perakendeciler

 Self-servis mağazaları seç al ambalajla 
bedelini öde götür

 Alışveriş merkezleri büyük ve küçük 
perakendeciler, şehir dışında, sinema 
tiyatro vs., asgari 5000 metrekare. 

 Mağazasız perakendecilik posta, makine 
ve kapıdan kapıya satışlar, katalog, 
telefon, 

 Bağımsız mağazalar çalışanı az bir dizi 
ürün satan, mülkiyeti bir kişiye ait 
mağazalar

 İndirimli mağazalar 1000 metrekare 
satış alanı sürekli düşük fiyatlı, mağazalı 
işportacılık

 İhtisas mağazaları bir veya bir kaç 
mamul hattı satan mağazalar

 Çok uluslu perakendecilik aracıların 
kaldırılması, malların kolay sunulması, 
yabancı talep yaratılması, selektif 
pazarlama imkanı

 Hizmet mağazaları sinema, otel banka, 
hastane, kolej, bakım onarım, tenis kulübü, 
restoran, berber, kuru temizleyici, 
meditasyon kurumları, lunaparklar

 Birleşik perakendecilik gönüllü zincirler, 
perakendeci kooperatifleri, perakendeci 
gruplar

 Departmanlı mağaza Büyük ölçekli 
satınalma, uzman personel, fason üretim 
gücü, optimal büyüklük, düşük kar marjı, hızlı 
stok devri

 Zincir mağazalar Her konuda, fiziksel 
dağıtım tasarrufları, mağaza başına 
tutundurma maliyeti düşüklüğü,

 Süpermarket mağaza satış alanı, satış 
hacmi, yönetim biçimi, sel servis, hızlı stok 
devri, düşük kar marjı, gıda.

 Hipermarket self servis, çok bölümlü, 
otoparklı, an az 2500 metrekare



Toptancılar 

Toptancılık, mal ve hizmetlerin diğer işletmelere ve diğer 
örgütlere tekrar satmak, üretimde kullanmak veya örgütsel 
çalışmalarını sürdürmek üzere satışı ile ilgili tüm faaliyetleri 
kapsar 

Toptancılık yapan aracı kurumlar üçe ayrılır:
Kendi nam ve hesabına dağıtım yapan tüccar aracılar
Sözleşme ile dağıtım kanalında kendilerinden önce 

gelenlerin sağladığı malları dağıtan acenteler ve 
komisyoncular 

Dağıtım kanallarında üreticilerin kendi kurdukları toptancı 
aracılar yani satış şube ya da mağazaları yer alır. 



Dağıtım Kanalında İlişkiler

Çatışma

İşbirliği

Bağımlılık

Rekabet

Liderlik



Dağıtım Kanalı ve Aracıların Seçimi

Seçilen dağıtım kanalları firmanın uyguladığı politikalarıyla 
uyum içinde olmalıdır

Kullanılacak dağıtım kanalı önceden bölümlendirilmiş olan 
pazarda, seçilmiş bir hedef pazara yönelik ve pazarın 
şartlarına uygun olmalıdır

İşletme kullandığı değişik dağıtım kanallarının birbirlerine 
engel olmayacak şekilde düzenlenmesini sağlamalı böylelikle 
aracılar arasındaki çatışmayı azaltmalıdır



Dağıtım Kanalı Seçiminde Belirleyiciler

İşletme

ÜrünPazar

Aracılar

Dağıtım Kanalı



Dağıtım kanallarının seçiminde etkili olan faktörler

Pazar 
potansiyel müşteri sayısı
müşterilerin bölgesel 

dağılımı
siparişlerin büyüklüğü

Aracılar

üreticilerin politikalarına 
uyabilme

sağlanan servis

istekli aracıların 
bulunabilirliği

Mamul
 birim değer
 bozulabilirliği
 teknik yapısı

İşletme
 işletmenin finansal gücü

 yönetim yapısı

 kanalları denetleme isteği

 aracılara sağladığı imkanlar



Dağıtım Kanalında Akışlar



Dağıtım Politikaları

Yoğun Dağıtım: Potansiyel müşteri bulunan her yerde ürünün 
satışa sunulur

Sınırlı Dağıtım: Ürünün imajını korumak isteyen üreticiler daha 
az sayıda aracıyla anlaşır

Seçimlik Dağıtım: Saygınlığı oluşmuş özellikli bir ürünün 
dağıtımında üretici işletmeler çok daha seçici davranır 



Dağıtım Politikaları



Tedarik Zinciri ve Lojistik

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tam Zamanında Teslim (JIT: Just in Time) 

Malzeme Kaynak Planlaması (MRP: Material Resource Planning) 

Girişimci Kaynak Planlaması (ERP: Entrepreneur Resource 
Planning) 
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Pazar Bölümlemesi
Hedef Pazar Seçimi

ve 
Konumlandırma



Pazar Bölümlemesi Kavramı?

Pazar bölümlemesi kavramı, Wendell Smith tarafından
1956’da pazarlama dünyasına kazandırılmıştır. Ancak, bu
anlayışın akademik dünyadan gerçek hayatta uygulamaya
geçişi ve stratejik planlamada kullanılmaya başlanılması
yaklaşık yarım asır almıştır.

Günümüzde geleneksel işletmelerden küresel firmalara
kadar herkes pazar bölümlemesi uygulamasından stratejik
bir araç olarak yararlanmaktadır.



Pazarlama Karması ve Hedef Pazar Tanımı 

Pazar bölümlemesine, modern pazarlamanın anahtar bileşenlerinden birisi olarak 
bakılmaktadır. Pazar bölümlemesi analitik bir süreç olup, müşterileri ön plana 
alarak, kaynaklardan en yüksek seviyede yararlanmayı ve işletmenin güçlü 
yönlerinin rakiplere karşı kullanılmasını esas alır. 

Kotler’e göre pazar bölümlemesi ve hedef pazarların tanımlanması, herhangi bir 
pazarlama karmasını tanımlamanın temeli olup, BHK (bölümleme, hedefleme ve 
konumlandırma) pazarlaması olarak tanımlanır. 



Uygun Bir Pazarlama Karması Oluşturmak İçin Karar Alanları

Görüldüğü gibi uygun bir pazar bölümünün seçimi ve buna uygun bir pazarlama 

karması ile faaliyet gösterebilmek için üç konuda önemli kararların verilmesi 

gerekir. 

Bunlar aşağıdaki gibidir;

Pazarın bölümlendirilmesi

Hedef pazarın seçimi

Konumlandırma 



Pazar Bölümlemesinin Doğru Yapılmamasının 
Sonuçları

• Kotler’e göre, firmalar çoğu kez aşağıdaki pazarlama konularında yetersiz 
olabilmektedirler;

• İşletmenin misyonunun açık bir biçimde belirtilmemesi 

• Hedeflerin açık olmaması

• Bilginin karar odaklı kullanılmaması

• İşletmede pazar bölümlemesinin rolü konusunda görüş birliğinin 
olmaması

• Tüketici ihtiyaçları yerine ürün odaklı olunması(şirketin arzularını esas 
alır)

• Niş pazarlara yönelme konusunda başarısız olunması

• Tutundurma stratejisine odaklanılmaması

Bir firmada bu tür sorunlardan bir ya da birkaçının yaşanıyor olması, 
pazar bölümlemesinin amacına uygun bir biçimde yapılması ve 
uygulanması konusunda sorunlar bulunduğuna işaret eder. 



Pazar Bölümlemesi Nasıl yapılır?

Pazarlama profesyonelleri, pazar bölümlemesini hem bir bilim 
hem de bir sanat olarak görürler. Pazar bölümlemesi konusunda 
literatürde birçok analiz ve alternatif yöntem bulunmaktadır. 
Ancak, bu yaklaşımların çoğu tüketici davranışları alanından 
sağlanır. Buna göre satın alma kararını verenler birçok rasyonel 
ve duygusal faktörden etkilenirler. 



Pazar Bölümlemesi Nasıl Yapılır?

• Bir şirket, geniş ürün kategorilerinin bulunduğu pazarlarda 
tüm müşterilere hizmet edemez. 

• Müşteriler, satın alma ihtiyaçları yönünden çok büyük ve 
çeşitlidirler. Bir şirket, etkin bir biçimde hizmet edebileceği 
bir pazar bölümünü tanımlamaya ihtiyaç duyar. 

• Burada bölümleme seviyeleri, bölümleme modelleri, pazar 
bölümleme prosedürleri, tüketici ve endüstriyel pazarların 
bölümleme esasları ve etkin bir bölümlemenin ihtiyaçları 
incelenecektir



1.1. Pazar Bölümleme Seviyeleri

• Bölümlemeyi görüşmek için başlangıç noktası kitle 
pazarlamasıdır. Kitle pazarlamasında; satıcılar, bir ürünün 
bütün satıcılar için kitlesel üretimi, kitlesel dağıtımı ve 
kitlesel tutundurmasının yapılmasını tercih ederler. 

• Henry Ford, Ford’un T modelini çıkardığında siyah olmak 
koşuluyla herhangi bir rengi seçebilirsiniz önerisi ile bu 
pazarlama stratejisini özetlemiştir. 

• Bu stratejiyi Coca-Cola da sadece bir tek boyutta şişelenmiş 
kolayı sattığında uygulamıştır. Bu strateji daha büyük satış 
potansiyeli, daha düşük üretim maliyeti ve daha yüksek kar 
marjı sunmakla beraber kolayca uygulanabilecek bir strateji 
değildir. Birçok güçlüğü vardır. 



1.1. Pazar Bölümleme Seviyeleri

• Bazıları, kitle pazarlamasının öldüğünü ve onun yerini mikro 
pazarlamanın aldığını söylemektedirler. 

• Çoğu işletmenin; bölüm (segment), niş (niche), yerel ve 
bireysel olmak üzere bu dört seviyeden birinde mikro 
pazarlamaya döndüğü belirtilmektedir. 



1.1.1. Bölüm(segment) Pazarlama

• Bir pazar bölümü benzer istekler setini paylaşan tüketici 
gruplarından oluşur. Örneğin, araba satın alıcılarını temelde; 
düşük maliyetli temel taşıma aracı ve lüks taşıma aracı
arayan olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. 

• Özellikle bölüm (segment) ve sektörü karıştırmama 
konusunda dikkatli olunmalıdır. Bir araba şirketi genç ve orta 
gelir seviyesindeki araba sürücülerini hedefleyebilir. Buradaki 
sorun genç ve orta gelir grubundaki satın alıcıların ne 
istedikleri konusunda farklılaşabilmeleridir. Bazıları düşük 
maliyetli bir araba isterken bazıları pahalı bir araba 
isteyebilir. Genç ve orta gelir grubu araba satın alıcıları bir 
bölüm(segment) değil bir sektördür.



1.1.2. Niş (niche) Pazarlama

• Bir niş (kovuk), sağladığı yarar karmasına göre 
daha dar bir biçimde tanımlanan bir gruptur. 
Pazarlamacılar genellikle bir bölümü daha alt 
bölümlere ayırarak niş pazarları tanımlarlar. 
Örneğin çok sigara içenler bölümü (segmenti) iki 
niş içerir. Bunlar; sigara bırakmayı deneyenler 
ve denemeyenlerdir. 



1.1.3. Yerel(local) Pazarlama

• Yerel pazarlama seviyesini benimseyen pazarlama programları 
yerel tüketici gruplarının istek ve ihtiyaçlarına uyarlanmıştır. 

• Citibank, yakın çevresindeki müşterilerinin demografik 
özelliklerini dikkate alarak şubelerinde farklı bankacılık 
hizmetleri karması sunar. 

• Kraft, peynir çeşitlendirmesini ve raf konumlandırmasını 
yaparken peynir satışlarında optimizasyonu sağlayacak biçimde 
düşük, orta ve üst gelir mağazaları için peynir tanımlaması 
yapar. 



1.1.4. Bireysel Müşteri Pazarlaması

• Bölümlemenin bu son seviyesi; “bir segment”, “özelleştirilmiş pazarlama” 
ve “bire bir pazarlama” olarak ifade edilebilir. Belirtmek gerekir ki her 
birey özgün istek ve tercihler setine sahiptir. Geçmiş yüzyılda üreticiler 
ürünlerini her bir müşteri için özelleştirmişlerdi. Bir terzi ya da 
ayakkabıcı, her bir müşteriye uygun olarak elbise ya da ayakkabı yapardı. 

• Endüstriyel devrim kitle üretimine yol açtı. Şimdi şirketler standart 
ürünler üreterek bu ürünlerin bireysel tercihlere uymasını beklemektedir. 

• Bugün, bilgi devrimi büyük ölçekli firmalara kitlesel özelleştirme (mass 
customization) yapma olanağı sağlamaktadır. Kitlesel özelleştirme, 
bireysel özelliklerin dikkate alınarak kitlesel üretim yapılmasını esas alır. 



1.2. Pazar Bölümleme Modelleri

• Burada bölümleme odaklı pazarlamaya ağırlık verilmektedir. 
Pazar bölümleri birçok şekilde oluşturulabilir. Bunlardan birisi 
tercih bölümlerini tanımlamaktır. 

• Dondurma satın alıcılarının ürünün iki özelliğini oluşturan 
tatlılık ve kaymaklılığa ne kadar değer verdiklerini 
sorguladıklarını düşünelim. Üç ürün modeli geliştirilebilir.



1.2.1. Homojen tercihler

• Bütün tüketicilerin kabaca aynı tercihlere sahip olduğu bir 
pazarı gösterir. Pazardaki mevcut markaların birbirlerine 
benzer özelliklerde olduğu ve hem tatlılık hem de 
kaymaklılık yönünden ölçeğin ortasına yakın bir yerde 
olduğunu belirtebiliriz. 



1.2.2. Dağınık tercihler

• Diğer taraftan tüketici tercihleri pazar alanının tamamına 
seyrek bir biçimde dağılmışlardır. Belirtmek gerekir ki tüketici 
tercihleri büyük ölçüde birbirinden farklıdır. 

• Bu durumda ilk markanın pazara girmesi halinde çoğu insanın 
ilgisini çekmek üzere kendisini merkezde konumlandırma 
olasılığı yüksek olacaktır. İkinci bir rakip pazar payı için 
savaşmak üzere kendisini ilk markaya yakın bir yere 
konumlandıracak ya da kendisini bir köşeye konumlandırarak 
merkezdeki ilk markanın tatmin edemediği müşterileri 
çekmeye yönelecektir.

• Eğer pazardaki birçok marka, kendilerini tüm pazar alanında 
konumlandırırlarsa ve tüketicilere gerçek bir farklılık 
gösterebilirlerse tüketici tercihleri ile bu farklılıklar örtüşecektir.



1.2.3. Kümelenmiş Tercihler

• Pazar farklı tercih kümelerini ortaya çıkarabilir. Bu durum 
doğal pazar bölümü olarak tanımlanır. 

• Bu pazardaki ilk firma üç seçeneğe sahip olacaktır. 
Kendisini merkezde konumlandırabilir ve bütün grupların 
tercih etmesini bekleyebilir. Kendisini en büyük pazar 
bölümünde konumlandırabilir (yoğunlaşılmış pazar). 
Birçok marka geliştirebilir ve her birini farklı Pazar 
bölümlerinde konumlandırabilir. Eğer ilk firma tek bir 
marka geliştirdi ise rakipler pazara girerek diğer pazar 
bölümlerine markalarını tanıtacaklardır. 



1.3. Pazar Bölümleme Süreci

• Pazar bölümlemesini nasıl tanımlayabiliriz? Pazar bölümleme 
yaklaşımlarından birisi demografik özelliklere göre yapılanıdır. Örneğin, 
bir bankanın müşterilerini malvarlığı, yıllık gelir ve yaş durumlarına göre 
gruplandırmaya karar verdiğini düşünelim. Müşterilerini malvarlığı 
yönünden beş sınıfa, yıllık gelir yönünden yedi ve yaş yönünden de altı 
sınıfa ayırdığını düşünelim. Bu durumda 210 Pazar bölümü/segment 
(5x7x6) oluşturulabilir. Ancak, gerçek soru, her bir Pazar bölümündeki 
müşterilerin gerçekten aynı ihtiyaçlara, tutumlara ve tercihlere sahip 
olup olmadıklarıdır. Büyük olasılıkla değil! 

• İşte Pazar bölümlemesinin doğru yapılabilmesi konusunda Roger Best 
aşağıda (Tablo:1,1.) belirtildiği üzere yedi aşamalı bir süreç 
önermektedir.



Tablo 1.1: Bölümleme Sürecinin Aşamaları

• 1. İhtiyaç Temelli Bölümleme: Bölüm içerisindeki tüketicilerin, belirli bir tüketim problemini 
çözme konusunda benzer ihtiyaç ve yararları esas alınarak gruplandırılması 

• 2. Bölümün Tanımlanması: İhtiyaç temelli pazar bölümünün her biri için, hangi demografik 
özelliklerin, yaşam tarzlarının ve kullanım davranışlarının pazar bölümünü ayırıcı ve 
tanımlanabilir hale getirdiğini belirlemek

• 3. Bölümün Çekiciliği: Pazar büyümesi, rekabetin yoğunluğu ve pazara ulaşım gibi pazar 
çekiciliği kriterlerini kullanarak, her bir Pazar bölümünün toplam çekiciliğini belirlemek

• 4. Bölümün Karlılığı: Pazar bölümünün karlılığını belirlemek

• 5. Bölümü Konumlandırma: Pazar bölümünün özgün tüketici ihtiyaçları ve özelliklerini esas 
alarak, her bir pazar bölümü için “değer önerisi” ve ürün-fiyat konumlandırma stratejisi 
yaratmak 

• 6. Bölüm “Asit Test”: Her bir Pazar bölümünün konumlandırma stratejisinin çekiciliğini test 
etmek için “hikâye panoları” yaratmak

• 7. Pazarlama Karması Stratejisi: Pazar konumlandırma stratejisini, pazarlama karmasının 
(ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) bütün yönlerini içerecek biçimde yaygınlaştırmak. 



1.4. Pazar Bölümlemesinin Etkinliği

• Ölçülebilirlik: Bir pazar bölümünün ölçme ve değerlendirilmesi mümkün 
olmalıdır. Bir başka ifadeyle; pazar, büyüklük, satın alma gücü ve bölümün 
özellikleri yönünden ölçülebilir olmalıdır. 

• Büyüklük: Pazarlama eylemlerini garanti edebilmek için tanımlanan pazar 
bölümünün yeterince büyük olması gerekir. Yapılacak pazarlama 
eylemlerinin, sunulacak mal ve hizmetlere değer olması gerekir.

• Ulaşılabilirlik: Bazen belirli bir Pazar bölümündeki tüketiciler arasındaki 
benzerlikler yeterince büyük olmayabilir. Bu nedenle hazırlanan pazarlama 
programı ile Pazar bölümüne ulaşılamayabilir.

• İstikrar: Pazar bölümüne kısa, orta ve uzun dönemli olarak bakılabilir. 
Pazarlar nadiren aynı kalır. Sürekli değişimler olabilir. Ancak, bu değişimler 
çok hızlı olmamalıdır. 



1.5.1. Tüketici Pazarlarının Bölümlendirilmesi

• Pazar bölümlemesinde birçok etkenden 
yararlanılır. Tüketici pazarlarını bölümlemede en 
çok yararlanılan değişkenler aşağıdaki gibidir;

• Bölge ve coğrafya

• Demografik özellikler

• Psikografik özellikler

• Ürüne ilişkin özellikler



1.5.1.1. Bölge ya da Coğrafya Temeline Göre 
Bölümlendirme

• Tüketici pazarları; ülke içindeki bölgeler ve bölgeler itibariyle nüfus 
yoğunluğu, doğal kaynaklar, kent ya da kırsal alan ve iklimsel özellikler 
dikkate alınarak bölümlendirilebilir. Örneğin, nüfusun yoğunluğu başlı 
başına bir özellik olmakla beraber yeterli değildir. Diğer özelliklere de 
bakmak gerekebilir. Doğal kaynaklar, yatırımlar için cazibe merkezi olması 
ve daha yoğun bir yerleşime ve sürdürülebilir kazançların sağlanmasına 
yol açabilir.

• Örneğin, Türkiye’de bölgelere beslenme alışkanlıkları bakımından 
bakıldığında belirli farklılıklar görülecektir. Güney’de et ağırlıklı beslenme 
söz konusu iken, Trakya ve EGE’de sebze ve zeytinyağı ağırlıklı tüketim söz 
konusudur. Diğer taraftan İç Anadolu’da tahıl ve unlu mamuller ağırlıklı 
bir beslenme söz konusudur. Karadeniz’de de diğer yörelerden farklı bir 
beslenme söz konusudur. Bazı mutfaklar daha zengin iken bazı mutfaklar 
daha az zengindirler. 



1.5.1.2. Demografik Özellikler Temelinde 
Bölümlendirme

• Demografi nüfusun özellikleri hakkında bilgi verir. Bunlar nüfusun, yaş, 
cinsiyet, meslek, eğitim, gelir ve sosyal sınıf gibi özellikleridir. Bunların 
içerisinde yaş, cinsiyet ve gelir gibi özellikler sıklıkla kullanılır. Bu 
demografik özelliklere bakılarak pazar bölümlere ayrılır. Örneğin, 
gençlerle yaşlıların tüketimleri birbirinden farklıdır. Gençler eğitim, 
müzik, yeme-içme, eğlenme gibi konularda daha fazla harcama 
yaparlarken, yaşlılar sağlık, ilaç ve bakım gibi konularda daha fazla 
harcama yaparlar. Ayrıca, bu genç ve yaşlı tüketiciler kendi aralarında 
daha başka özelliklerine göre ayrıştırılabilir. Bu ayrıştırmaya göre Pazar 
bölümlendirmesi yapılır.

• Gelir, belirli ürünlerin satın alınmasında önemli bir göstergedir. Sadece 
kişi başına gelire bakılarak bir değerlendirme yapmak da yanıltıcı olabilir. 



1.5.1.3. Psikografik Bölümlendirme

• Bu özellik tüketicilerin kişilik, motivasyon ve yaşam 
tarzı gibi özelliklerine göre ayrıştırılmasıdır. 

• Psikoloji bilimine göre tüketicilerin her biri farklı kişilik 
özelliği gösterirler. Örneğin, düşünür tarzındaki bir 
kişilik özelliği, ayrıntıya dönük, objektif, analitik, 
rasyonel ve etkin iletişim ve muhafazakâr giyimlidir. 
Sezgici tarzdaki bir kişilik, geleceğe dönük, yenilikçi, 
yaratıcı, orijinal, gerçekçi olmayan dinleyiciliği zayıf ve 
vasat giyimlidir. Duygusal tarzdaki bir 



Psikografik Bölümleme

• kişilik, insana dönük, ikna edici, anında tepkili, aşırı kişisel, içtepili, 
geçmişe dönük, analitik düşünen ve güncel giyimlidir. Heyecanlı tarz 
kişilik, yüksek eylem eksenli, faydacı, ısrarcı, sonuçlara dönük, kısa 
dönemli, mevcut zamana dönük ve işlevsel iş kıyafetlidir. 

• Bu durumda neredeyse ülkede yaşayan insan sayısı kadar kişilik 
özelliğinden söz edilebilir. Ancak, doğal olarak her bir tüketici için ayrı bir 
pazarlama karması oluşturulamayacağına göre ortak özellikler 
gösterebilen tüketiciler aynı gruba dâhil edilirler. Böylece her bir gruptaki 
tüketicilerin benzer tercihlerde bulunacağı varsayımı yapılır. 

• Tüketicilerin satın alma davranışlarında motive edici unsurlar birbirinden 
farklı olabilmektedir. Bazıları için fiyatın düşüklüğü ya da promosyon, 
bazıları için ise marka, ürünün kalitesi ya da hizmet kalitesi motive edici 
olabilmektedir. Bu nedenle tüketicileri motive edici unsurların 
belirlenmesi ve buna göre tüketicilerin ayrıştırılması gerekecektir.



Psikografik Bölümleme2

• Yaşam tarzı çoğu kez kişinin parasını, zamanını nasıl ve nerede harcadığı 
ile ilgilidir.  Bazıları seyahat etmeyi severken bazıları yemek yemeği, kitap 
okumayı daha çok severler. Bazıları denizde dalmayı severken bazıları 
dağlara tırmanmayı sever. Her bir yaşam tarzını benimseyen tüketici 
gruplarının da satın alma ve tüketim alışkanlıkları farklı olabilmektedir. 
Bu nedenle pazarın belirtilen yaşam tarzı özelliklerine göre belirlenmesi 
gerekir.  

• Tüketim alışkanlıkları bakımından çoğu kez ekonomik refah ile yaşam 
tarzı arasında doğrudan bir ilişki kurulmaya çalışılır. Oysa bu doğru 
değildir. Yaşam tarzı çok daha farklı bir özelliktir. Örneğin, Vehbi Koç ve 
Rahmi Koç Türkiye’nin başlıca zenginlerinden olmakla beraber, yaşam 
tarzlarının çok farklı olduğu bilinen bir gerçektir. 



1.5.1.4. Ürün Temeline Göre Bölümlendirme

• Ürün temeline göre bölümlendirmede, ürüne ilişkin 
değişkenler kullanılır. Bunlar; kullanılan miktar, istenilen 
yarar ve marka tercihi gibi özelliklerdir. Tüketiciler, ürünü 
çok, az ve hiç kullanmayanlar olarak ayrıştırılabilir. Bazı 
tüketiciler ürünü sıklıkla kullanırken bazıları daha az sıklıkta 
ve bazıları ise hiç kullanmazlar. 

• Diğer taraftan ürünün satın alınması tüketiciye bazı yararlar
sağlar. Bunlar, ekonomik olması, prestij sağlaması ya da 
başka bir işlevsel yarar sağlamasıdır. 

• Bir başka ayrıştırma da tüketicilerin marka tercihine sahip 
olup olmamalarına göre yapılır. Bazı tüketiciler marka 
bağımlısı iken bazıları değildir.



1.5.2. Endüstriyel Pazarların Bölümlendirilmesi

• Endüstriyel pazarların bölümlendirilmesinde 
aşağıdaki etkenler esas alınır;

• Bölge ya da Coğrafya

• Örgüt Tipi

• Müşteri Büyüklüğü

• Ürün Kullanımı



1.5.2.1. Bölge ya da Coğrafya Esasına Göre 
Bölümlendirme

• Endüstriyel pazarlar da bölge ve coğrafya bakımından 
farklılıklar gösterir. Farklı bölgelerde farklı ürünlere talep 
olabilir. Bazı bölgeler daha fazla endüstrileşmiştir. 

• Bu nedenle buralarda bazı ürünlere talep daha fazla olabilir. 
Örneğin, bu yönüyle Marmara Bölgesi diğer bölgelere göre 
önemli bir farklılık gösterir. Endüstrinin türü de önemlidir. 
Örneğin bazı bölgeler tekstil bazı bölgeler ise gıda 
sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Her bir bölgenin talebi de farklı 
olabilecektir. 



1.5.2.2. Örgüt Tipi

• Ürünlerin başka bir mal ya da hizmeti üretmek 
ya da bir başkasına satmak amacıyla satın 
alınması örgütsel satın almadır. Diğer taraftan 
bu örgütler de kar amacı güdebileceği gibi 
gütmeyebilir de. 

• Dolayısıyla her bir örgüt tipinin hem ihtiyaçları 
hem de satın alma süreçleri farklılık gösterir. 
Yani bir kamu kurumunun satın alması ile 
perakendecinin satın alması ya da üretim yapan 
bir fabrikanın satın alması farklılık gösterir.



1.5.2.3. Müşteri Büyüklüğü

• Endüstriyel müşterilerin satın almaları birbirine göre farklılık 
gösterir. Bazı müşteriler daha büyük miktarlarda satın alma 
yaparlarken bazıları daha az satın alma yaparlar. Hatta 
bazıları neredeyse tek alıcı (monopson) da olabilirler. 

• Bu nedenle pazarlar satın alma büyüklüklerine göre 
ayrıştırılmalıdır. Belki de her bir müşteri grubu için farklı 
pazarlama karması geliştirmek gerekecektir. Örneğin, büyük 
ölçekte satın alma yapanlar için uygulanacak iskontolar da 
daha yüksek olacaktır.



1.5.2.4. Ürün Kullanımı

• Endüstriyel ürünler farklı amaçlarla kullanılabilir. Bu nedenle 
ürünler de farklılık gösterebilir. Örneğin, bir kağıt fabrikası; 
gazete için, dergi için ayrı kağıtlar hazırlayabileceği gibi 
perakende satışlar için de farklı özelliklerde kağıt 
hazırlayabilir. Ürünlerin bu kullanım farklılığı her bir 
kullanıcının ayrı bir grup olarak değerlendirilmesini gerekli 
kılar.

• Gerek tüketici pazarları gerekse de endüstriyel pazarlar tek 
bir değişken esas alınarak bölümlenebileceği gibi birkaç 
değişken de esas alınarak değerlendirilebilir ve 
bölümlenebilir. Bir Pazar, nüfusun yaş gruplarına göre tek 
değişken esas alınarak bölümlenebileceği gibi bu her bir yaş 
grubu da kendi içerisinde eğitim ve gelir gibi değişkenler de 
kullanılarak bölümlenebilir.



1.6. Geleneksel Pazar Bölümlemesinin Yetersizliği

• Daniel Yankelovich, geleneksel pazar bölümlemesine bir 
eleştiri getirmektedir. Buna göre; pazar bölümlemesi için 
kullanılan, psikografik bölümleme amacından saptırılmış bir 
biçimde uygulanmaktadır. Esasında pazarda çok çeşitli insan 
bulunmakta ve bunların her biri çok farklı bir biçimde satın 
alma davranışı göstermektedirler. 

• İşte basit bir gerçek olarak belirtmek gerekir ki pazar 
araştırması, üründe yenilik yapma, fiyatlandırma ve satış
stratejileri için bu birbirinden farklı tüketicilerin çok iyi 
anlaşılması gerekir. Ancak, ilgili kesimler değer verilen bu 
teknikten yararlanamadılar. 



Geleneksel Pazar Bölümlemesinin 
Yetersizliği2

• Yankelovich Pazar bölümlemesi için yeni kriterler öne 
sürmektedir;

• Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve gelir gibi geleneksel 
demografik özellikler artık pazarlama stratejisi için yeterince 
bir temel oluşturmuyor.

• Değerler, zevkler ve tercihler gibi demografik olmayan
özellikler tüketicilerin satın almalarında demografik 
özelliklerden çok daha etkili olacaktır.

• Pazar bölümünü tanımlamaya dayalı sağlam bir pazarlama 
stratejisi, belirli bir marka ya da ürün kategorisini tercih 
edebilecek potansiyel tüketicilere yönelmelidir. 



1.7. Farklı Amaçlar İçin Farklı Bölümleme

• Psikografik bölümleme, tüketicilerin belirli bir marka 
hakkında olumlu düşünceler sağlamaya yönelik reklam 
yaratmak için kullanılır. Ancak, diğer amaçlar için uygun 
değildir. Bu durumda farklı bir demografik olmayan 
bölümleme çeşidine ihtiyaç duyulabilir. Örneğin hangi tür 
ürünü üretmeye ihtiyacınız olduğunu belirlemek için 
demografik olmayan bölümlemeden yararlanılabilir.



1.8. İşlemsel Veriler ve Pazar Bölümlemesi

• Pazar bölümlemesinde yararlanılan araçlardan birisi de işlemsel verilerdir. 
İşlemsel veriler, perakende ve bankacılık gibi gün içinde milyonlarca kez 
yapılan veri aktarımlarıdır. Bunlar, kısa işlemsel iletiler halinde ve 
gönderilişleri garanti altına alınmış biçimde, ağ üzerinden iletilirler. 

• Elektronik teknolojilerin gelişimi, tüketici satın alma işlem verilerinin hızlı bir 
biçimde elde edilmesini kolaylaştırdı. Bu teknolojiler, pazar bölümlemesi 
temelinde tüketicilerin ilave özellikleri konusunda da bilgi sağlamaktadır. 
Perakende satış noktalarına POS(Elektronik Satış Noktası)’ların kurulması ve 
bunların gelişmiş bilgisayar sistemleri ile bütünleştirilmesi(entegrasyonu) 
satın alma verilerinin sağlanmasını kolaylaştırmıştır. 

• Diğer taraftan ürünlerin üzerine konulan etiketler(barcode) uluslararası 
bilinen ve tanınan nitelikte olup, başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın 
birçok ülkesinde standart olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, bütünleşik satın 
alma sistemleri (örneğin, web, mağazada satış ve telefonla satış) kullanılmaya 
başlanılmıştır. 



1.9. Uluslararası Pazar Bölümlemesi

• Uluslararası pazarlamada; pazar bölümlemesini Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey 
Amerika, ASEAN gibi coğrafik bölgelerden oluşturma eğilimi vardır. Ancak, tüketim 
kalıpları ve diğer özellikler nedeniyle bu gruplandırmanın pazarlama programlarında 
uygulanma şansı çok azdır. 

• Örneğin, Avrupa’ya bakıldığında üç ayrı grubun olduğu görülecektir. EU(European 
Union), European Free Trade Association(EFTA) ve Doğu Avrupa. Doğu Avrupa’da 
kendi içerisinde en az üç ayrı alt gruba ayrılabilir. Güçlü grup eski Çekoslovakya ve 
Macaristan, Orta grup Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Eski Yugoslavya, zayıf grup 
ise eski Sovyet Cumhuriyetleri ülkeleri. Batı Avrupa’da da doğal yapısından kaynaklı 
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, İskandinavya (İsveç, Norveç ve 
Danimarka ülkelerinin bulunduğu coğrafya) kısa yaz ve uzun kışlara sahiptir. 
Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya uzun yaz ve kısa kışlara sahiptir. Hollanda düz 
ovalara sahipken İsviçre’de  dağlar vardır. Diğer taraftan İsviçre’de kişi başına gelir 
Portekiz’den yedi kat daha fazladır. Aynı zamanda iletişim ve dağıtım konusunda da 
önemli farklılıklar bulunmaktadır; Örneğin, Norveç’te hemen hemen hiçbir yerli 
televizyon yoktur. Ancak, İtalya’da yerli televizyonlar büyük bir izlenme oranına 
sahiptir. Electrolux cihazlarının üreticisi, Avrupa ülkeleri arasında buzdolabı pazarını 
homojenlikten uzak bulur. 



Uluslararası Pazar Bölümlemesi2

• Pazar bölümlerine uluslararası olarak bakıldığında üç çeşit ürünle bu 
pazarlara hitap edilebileceğini dikkate almak gerekir;

• Tamamen Küresel Ürünler: Bunlar mal ya da hizmet olabilir. Uluslararası 
hizmetler, dünya standartlarında endüstriyel ürünler, ileri teknoloji 
ürünleri, moda ya da ulusal ürünlerden küresel olmayı başaranlardır. 
Örneğin, Coca-Cola, McDonald’s, Chivas Regal, Rolls-Royce ve Dunhill.

• Ulusal Ürünler: Küresel etkinliğin daha az olduğu, tedarikçilerin kısa 
sürede ihtiyaçları karşılayabildiği, güçlü müşteri ilişkilerinin olduğu ve 
ulusal tercihlerin ağır bastığı ürünlerdir.

• Hibrid Ürünler; Ürünlerin ülkelere göre uyarlanması ve coğrafik 
bölümlemenin yeniden düşünülmesini zorunlu kılar. Böylece ulusal 
sınırlar içerisinde benzer ihtiyaçlara sahip tüketici grupları esas alınır. 



Örnek Olay 1

L’Oreal’ın Hindistan’da Yaptığı Pazar Bölümlemesi

• Bu örnek olay, NUS (National University of Singapore)’ta Mr. 
Luke Lee ve arkadaşları tarafından L’Oreal firmasının 
Hindistan’da yapmış olduğu bir pazar bölümlemesi çalışması 
hakkındadır.  

• L’Oreal firmasının, Pazar bölümleme değişkenlerinin 
tamamını kullanarak Hint pazarını nasıl bölümlediğine 
bakılacaktır.  

• L’Oreal, Hindistan’daki yatırımları ile ilgili olarak, farklı 
dönemlerde farklı değişkenlerle farklı biçimlerde pazar 
bölümlemesi yapmıştır. Aşağıda, öncelikle, 1991 yılında 
pazara ilk girdiğinde yapmış olduğu bölümleme 
(segmentasyon) yöntemleri ve sonrasında ise makyaj 
ürünleri ile ilgili olarak yapmış olduğu bölümleme yöntemleri 
üzerinde durulacaktır. 



Örnek Olay 1
L’Oreal’ın Hindistan’da Yaptığı Pazar Bölümlemesi

• Pazara İlk Girdiğinde;

• Cinsiyet Bölümlemesi: L’Oreal ilk olarak nüfusu cinsiyetlere 
göre bölümlere ayırdı. L’oreal, kadınlarının, kültürlerinin bir 
parçası olarak bitki ve otları kullanan Hint pazarına uyacak bir 
biçimde ürünlerini “düşük fiyat ve doğal içeriklerin bir 
kombinasyonu olarak” düşündüler. 

• Onlar, ürünlerini erkekler sektörünün yanı sıra Hint 
kadınlarına da yönelttiler. Daha sonra ise bu pazar içerisinde 
bir niş pazarın nasıl olması gerektiği konusuna ağırlık 
verilecektir 



Örnek Olay 1
L’Oreal’ın Hindistan’da Yaptığı Pazar Bölümlemesi

• Gelir Bölümlemesi: L’Oreal gelir yönünden pazarı iki ayrı bölüme ayırdı: yoksul 
kitleler ve geriye kalan diğerleri. L’Oreal, yoksul kitleleri çekmek için ürünlerini 
düşük maliyetli olarak pazarladı.  Bu bağlamda firma çabalarını mümkün 
olduğunca, maliyetleri en aza indirmek için ürün içeriklerinin azaltılması yönünde 
yoğunlaştırdı. Bu aşamada, varlıklı orta ya da üst sınıfları hedeflemediler. Bu 
yüzden daha zengin Pazar bölümleri için herhangi bir bölümleme yapmadılar. 
Tüm pazara bir bütün olarak bakmayı tercih ettiler.  

• “L’Oreal Makyaj”

• L’Oreal zayıf bir başlangıçtan sonra farklı anlayışlarla pazara yaklaştı. Firma, kitle 
pazarının büyük bir bölümünü ele geçirmesine karşın yerli markaların varlığı hala 
bir sorundu. L’Oreal daha ucuz ürünler önermesine karşılık tüketicileri 
çekememişti. Çünkü bu yerli ürünlerin uzun süreden beri pazarda olması 
müşterilerde güçlü bir bağlılık duygusu yaratmıştı. Bu nedenle onları Pazar dışına 
itmek oldukça güç olmaktaydı. Farklı bir Pazar bölümünü yakalama gerekliliğinin 
anlaşılmasıyla, hedef Pazar bölümlerini daha iyi anlamak için bölümlemeye farklı 
bir yaklaşımla bakıldı. 



Örnek Olay 1
L’Oreal’ın Hindistan’da Yaptığı Pazar Bölümlemesi

• Gelir Bölümlemesi: Bu kez, L’Oreal orijinal iki Pazar 
bölümünden yeni bir Pazar bölümü çıkardı: hızlı bir 
biçimde yükselen orta sınıf artık refahtan daha fazla pay 
almaktaydı.  Bu bölüm, orijinal iki geniş pazar bölümü ile 
karşılaştırıldığında belirgin bir biçimde farklı özelliklere 
sahipti. Firma bu pazar bölümünü en hızlı büyüyen ve 
bugüne kadar kullanılmamış potansiyel bir bölüm olarak 
tanımladı. Diğer taraftan bu pazar bölümü özellikleri 
nedeniyle kitle pazarına göre radikal farklılıklar içeren bir 
düşünce sistemine sahiptiler. 



Örnek Olay 1
L’Oreal’ın Hindistan’da Yaptığı Pazar Bölümlemesi

• Psikografik Bölümleme: L’Oreal tüketicileri düşünce ve davranışlarında 
tutumluluk ya da tasarruf gibi muhafazakar değerleri esas alan daha yaşlı 
daha muhafazakar Hintliler ile harcama ve kültürlerinde batılı tarz 
harcama ve kültüre sahip daha genç ve daha etkileyici jenerasyon gibi 
farklı gruplara ayırdı. 

• 1991 yılında Tommy Hilfiger, Benetton ve MTV gibi markaların pazara 
girişi, büyük ölçüde lüks, güzellik ve bireysel farkındalık yaratmaya 
yönelik Batılı değerlere vurgu yapan bir Pazar bölümünün yükseldiğine 
işaret etmiştir. 

• Bu Pazar bölümünü oluşturan insanlar, tutumluluk ve muhafazakâr 
değerler konusunda onlardan öncekilerle aynı düşüncede değildiler. 
Önceki jenerasyonun pahalı ve savurganlık olarak gördükleri lüks mallara 
bu gözle bakmıyorlardı. Bu yeni nesil lüks ürünlerin tüketimi konusunda 
daha istekliydiler. 



Örnek Olay 1
L’Oreal’ın Hindistan’da Yaptığı Pazar Bölümlemesi

• Yaş Bölümlemesi: pazarı daha muhafazakar ve çoğu kez de 
daha yaşlı Hintlilerden daha genç orta sınıfa doğru 
bölümlemekle, aynı zamanda kaçınılmaz bir biçimde pazarın 
bölümlenmesinde yaş esas alınmış olmaktadır. Böylece, daha 
genç Hintlilerin oluşturduğu pazardan pay alınmasında büyük 
bir artış olmuştur. 



Örnek Olay 1
L’Oreal’ın Hindistan’da Yaptığı Pazar Bölümlemesi

• Yarar Bölümlemesi: L’Oreal Excellence Creme ile pazara girdiğinde yarar temelinde daha 
ileri bir bölümleme yapmış oldu.  Krem şeklinde olan ürün, kadınların saçlarında kuruma ve 
zarara neden olan ve amonyak gibi doğal içeriklere sahip olanlarla karşılaştırıldığında, daha 
hassas bir özelliğe sahipti. Böylece pazar bölümlemesinde saçların ölümüne engel olan ve 
saçları güçlendirici özelliğe sahip olan Excellence Crème, diğer kremlerin sahip olmadığı bir 
yarar özelliğini sağlamış oluyordu. Bu L’Oreal için önemli bir Pazar bölümleme biçimi idi. 
Buradaki pazarlama stratejisinin temel özelliği, L’Oreal ile yerli markalar arasında bir seçim 
yapıldığında, L’Oreal’in yerli  markalı ürünlere göre tüketicilere daha üstün özellikli ve daha 
fazla yarar sağlayan ürünler sunacağı sözünün verilmesidir. Sonunda L’Oreal bu pazarda 
büyük başarı ve deneyimlere imza atmıştır.  

• L’Oreal Pazar bölümlerini tanımlamak için çeşitli değişkenleri kullandı. Firma Pazar 
bölümleme ve hedef pazar seçiminde farklılaştırılmış pazarlama yaklaşımını 
gerçekleştirmek üzere; yaş, gelir, psikografik ve yarar değişkenlerini kullanan çoklu seçim 
yöntemini kullanmıştır. Bu durum firmaya, farklılaştırılmış Pazar bölümlerini etkin bir 
biçimde tanımlayarak ve her bir bölüm için farklı öneriler tasarlayarak, söz konusu pazar 
bölümlerinde daha güçlü satış ve daha güçlü bir pazar konumu elde etme olanağı 
sağlamaktadır. Bir sonraki bölümde, L’Oreal firmasının yapmış olduğu bu pazar 
bölümlemesine göre hedef pazar seçimini nasıl yaptığı ve kullandığı stratejiler üzerinde 
durulacaktır. 



Örnek Olay 2
Web Kullanıcılarının Pazar Bölümlemesi

• Tablo 1.3: WEB Kullanıcılarının Pazar Bölümlemesi
• Kullanıcı Pazar Bölümü(Segmenti)Kullanıcı Özellikleri
• Hızlılar: (%8)Kullanım durumları kısa (1 dakika)İki ya da çok az benzer yerleri ziyaret ederler Her 

sayfa 15 saniye alır özellikli bilgi ve e-mail gönderme
• Sörf Yapanlar: (%23)Kullanım durumları en uzun olanlar (ortalama 70 dakika)Tipik bir oturumda 

web sayfasındaki 45 siteye bakar. Her sayfa bir dakika ya da daha fazla Alışveriş, online toplumlar ve 
hızlı siteler onların dikkatini çeker

• Sadece Gerçekler İçin; (%15)Kullanım durumları bilinen sitelerden özellikli bilgi aramak için 
Kullanım süresi 9 dakika olanlar. Sayfalara “hızlılar” gibi bakanlar (her bir sayfaya bakış 30 
saniye)Zaman tüketme ve ziyaret işlemi yapılan siteler Eğlence için ziyaret yapmayanlar

• Sadece Bilgi Edinme: (%17)Kullanım süresi ortalama 37 dakika olan ve belirli bir konuda 
derinlemesine bilgi toplayanlar Bir çok siteden geniş bilgi toplayanlar. Bir araştırma motoru 
kullanmadan sitelere gidenler

• Tek Misyon: (%7)Bir ödev yapmak ya da özellikli bilgi toplamak isteyenler Ortalama oturum süresi 
10 dakika ve her bir sayfaya bakma süresi 1,5 dakika olanlar Bilinmeyen sitelere ve maillere nadiren 
erişim

• Oyalanmak isteyenler: (%16)Haber, oyun ve iletişimle ilgili bilinen sitelere zaman kaygısı olmaksızın 
ziyaret Sayfa süresi 2 dakika olmak üzere ortalama 33 dakika 

• Tekrar yapanlar: (%14)Kullanım süreleri 14, sayfalara bakış 2 dakika Bilinen yerlerdeki oturumlara 
güçlü bir biçimde odaklanan ve zamanlarının %95’ini daha önce ziyaret edilen yerlerdeki 
oturumlarda harcama İhale, oyun ve yatırım için favori siteleri ziyaret



İkinci Bölüm 
Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma

• İşletmelerin, tüm pazarın ya da pazardaki tüm bölümlerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek mal ve hizmetleri sunması çoğu 
kez mümkün değildir. 

• Bu durumda öncelikle pazarın bölümlenmesi ve sonra da 
ihtiyaçlarının en iyi biçimde karşılanabileceği düşünülen 
pazar bölüm ya da bölümleri hedef pazar olarak seçilmelidir. 

• Ancak, hedef pazar seçimi duygusal temelli olmaktan ziyade 
rasyonel temelli olmalıdır. Şöyle ki bir pazar cazip görülmekle 
beraber işletmenizin bu pazarın ihtiyaçlarını karşılayıp 
karşılayamayacağı da önemlidir. 



2.1. Hedef Pazar Seçimi

• Hedef pazarın (segment) seçiminde iki önemli faktör dikkate 
alınır. Bunlardan biri pazar bölümünün çekiciliği diğeri ise 
firmanın hedefleri, kaynakları ve yetenekleri ile pazar 
bölümünün uyumluluğudur.



2.1.1. Pazar Bölümünün Çekiciliği

Bir pazar bölümünün çekiciliğinin değerlendirilmesinde 
aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

• Pazar bölümünün büyüklüğü (Örn. Müşteri sayısı)

• Pazar bölümünün büyüme oranı

• Pazar bölümündeki rekabet

• Firmanın kullanabileceği tutundurma bütçesi ve rakip 
harcamaları dikkate alındığında ulaşılabilir pazar payı

• Başabaş noktası için ihtiyaç duyulan pazar payı

• Pazar bölümünde firmanın yapabileceği potansiyel satış

• Pazar bölümünde beklenen kar marjları

Bu bilgileri sağlamada pazar araştırması ve yapılan 
analizlerden bir araç olarak yararlanılır. 



2.1.2. Pazar Bölümlerinin Firmaya Uygunluğu

Pazar bölümlerinin firmanın hedefleri, kaynakları ve yeteneklerine 
uygunluğu değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede aşağıdaki hususlar 
dikkate alınır;

• Firmanın Pazar bölümündeki müşterilere daha üstün bir değer önerip 
önermediği,

• Hizmet edeceği Pazar bölümünün firmanın imajına etkisi

• Hizmet edeceği Pazar bölümüne ulaşabileceği dağıtım kanalının varlığı ve 
yararlanılabilirliği

• Firma kaynaklarının bu pazar bölümüne ulaşmak için gerekli yatırımı 
yapabilme yeteneğine sahip olup olmadığı

• Pazar bölümünün firma için daha uygun ve cazip olması ile daha büyük 
kar potansiyelinin bulunup bulunmadığı



2.2. Hedef Pazara Ulaşma Stratejileri

Kotler’e göre farklı pazar bölümlerinin değerlendirilmesinde; hedef Pazar 
seçimi için bir şirket beş ayrı stratejiyi dikkate almalıdır. 

• Tekli Pazar Stratejisi: Bu strateji aynı zamanda yoğunlaştırılmış strateji olarak 
da bilinir. Tüm Pazar yerine sadece tek bir pazar bölümüne, tek bir pazarlama 
karması ile ulaşılmaya çalışılır. Tekli pazar bölümü stratejisi daha çok sınırlı 
kaynaklara sahip görece küçük firmalar tarafından tercih edilir.

• Örneğin, Volkswagen küçük araba pazarına yoğunlaşmışken, Porsche spor 
araba pazarına yoğunlaşmıştır. Yoğunlaştırılmış pazarlamada, firma güçlü bir 
pazar etkinliği sağlamak amacıyla, pazar bölümünün ihtiyaçları konusunda 
geniş bir bilgi sahibi olur. (Şekil:2.1.A)

• Bununla beraber yoğunlaştırılmış strateji riskler de içerir. Bu riskler; Bir pazar 
bölümünün önemini kaybetmesi bozulması, belli Pazar bölümünden satın 
almaların durdurulması veya rakiplerin bu pazar bölümünü ele geçirmesi,  
biçiminde olabilir. 
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2.2. Hedef Pazara Ulaşma Stratejileri2

• Seçici Uzmanlaşma Stratejisi, Şirket bir ya da birkaç pazar bölümünü seçerek buralara 
odaklanır. Her bir bölümün çekici ve uygun olması gerekir. Pazar bölümleri arasında sinerji, 
çok az ya da hiç olmayabilir. Ancak, her bir pazar bölümü kazanç sağlayacak biçimde 
olmalıdır. Bu çoklu pazar bölümü stratejisi, firma riskinin çeşitlendirilmesinde avantaja 
sahiptir. Yumurtaların aynı sepete konulmaması yaklaşımı buna örnek olabilir.

• Bu stratejinin uygulanmasında farklı pazar bölümlerine farklı pazarlama karmaları önerilir. 
Bu uygulamada ürünün kendisi bazen farklı olabilir bazen de olmaz. Bu durumda çoğu kez 
tutundurma mesajları ya da dağıtım kanalı değişir. 

• Bir Avusturya şirketi olan Emporia Telecom bu stratejiyi uygulamaktadır (Şekil:2.1.Şirket B). 
Firma yaşlı insanlar için, dijital kamera, internet ulaşımı ve anlık mesaj gönderme 
yeteneğine sahip olmayan bir telefon geliştirdi. Söz konusu telefon, acil durumlarda akraba 
ve arkadaşları aramak için bir butona sahip. Diğer taraftan söz konusu telefon işitme 
cihazları ile uyumlu ve pille şarj edilebilme yeteneğine sahip olarak geliştirildi. Ayrıca 
kullanım kolaylığı, kolay arama ve büyük karakter yazı ve rakamlara sahipti. Bu yüzden ürün 
çok fazla önemsenmeyen bir pazar bölümü olan daha yaşlı insanlar için mükemmel bir 
uyumluluk gösteriyordu.



2.2. Hedef Pazara Ulaşma Stratejileri3

• Üründe Uzmanlaşma Stratejisi: Firma ürettiği tek bir ürünü tüm pazar 
bölümlerine uygun olarak üreterek hedef kitlesine ulaşmaya çalışır.  Ürettiği 
ürünleri üniversite, hükümet ve yönetim laboratuvarlarına satan bir mikroskop 
üreticisi bu konuda bir örnek olabilir. Firma farklı müşteri grupları için farklı 
mikroskoplar üretebilir. Böylece, belirli ürünlerin üretilmesi konusunda belirgin 
bir üne sahip olabilir. Bu strateji ile ilgili olumsuz risk, ürünün yeni teknolojiler 
nedeniyle artık talep görmemesidir. 

• Diğer taraftan dünyanın başlıca bisiklet üreticilerinden biri olan Trek bu konuda 
bir başka örnektir (Şekil:2,1.Şirket C). Trek, hemen hemen bütün pazar bölümleri 
için bisiklet üretir: yol bisikletleri, dağ bisikletleri, triathlon bisikletleri(Triathlon, 
üç branşın-yüzme, bisiklet ve koşu- bir arada ve ard arda yapıldığı spordur. Bu 
spor için yapılan bisikletlerde diğerlerinden farklı olup bu adla anılmaktadır), kent 
bisikletleri, elektrikli bisikletler ve kruvazörler. Bisikletler; erkekler, kadınlar ve 
çocuklar için ve çeşitli fiyat aralıklarında üretilmektedir. 



2.2. Hedef Pazara Ulaşma Stratejileri4

• Pazar Bölümünde Uzmanlaşma Stratejisi: Firma, belirli bir 
tüketici grubunun birçok ihtiyacını karşılamaya yoğunlaşmış 
olur(Şekil:2.1Şirket D). Bir Pazar bölümünün çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamak için, birçok ürün ve pazarlama 
programı geliştirir. Örneğin, bir firma ürün çeşitlerinin sadece 
üniversite laboratuvarlarına satabilir. Bu durumda firma, 
hizmet ettiği müşteri grubu nezdinde büyük bir üne sahip 
olabilir ve müşteri grubunun ihtiyaç duyacağı diğer ürünler 
için de bir kanal olabilir. Buradaki risk müşteri grubunun 
bütçe kısıtlamasına gitmesi bütçesinin daralmasıdır. 



2.2. Hedef Pazara Ulaşma Stratejileri5

• Tam Pazar Stratejisi: Firma, üretmiş olduğu tüm ürün 
grupları ile pazardaki tüm müşterilerin ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedefleyebilir. Sadece IBM (Bilgisayar pazarı), 
General Motors (Araç pazarı), ve Coca-Cola (İçecek pazarı) 
gibi çok büyük firmalar tam pazar stratejisi uygulayabilirler 
(Şekil: Şirket E). 

• Büyük firmalar tüm pazara iki farklı yöntemle hitap 
edebilirler. Bunlar, farklılaştırılmamış pazarlama ve 
farklılaştırılmış pazarlamadır.  Tam Pazar stratejisi, tüm 
pazarlara bir kitle pazar stratejisi (mass market) ile ulaşılmayı 
hedefler. Tüm Pazar için farklılaştırılmamış tek bir pazarlama 
karması önerilir.



2.3. Farklılaştırılmamış ve Farklılaştırılmış Pazarlama

Farklılaştırılmamış pazarlamada,

• Farklılaştırma yapmaksızın, standart bir pazarlama karması ile tüm pazarlara 
ulaşılmaya çalışılması aynı zamanda küresel pazarlama anlayışına da uygundur. 

• Buradaki temel varsayım ise iletişim ve ulaşım alanındaki gelişmelere bağlı olarak 
dünyada ortak özellik ve tüketim kalıplarına sahip tüketiciler oluştuğudur. 

• Firma Pazar bölümlerindeki farklılıkları önemsemez ve tüm pazara tek bir pazarlama 
karması ile yönelir. Firma, çok sayıdaki satın alıcı için cazip olabilecek ürün ve 
pazarlama programı tasarlar. Kitlesel dağıtım ve kitlesel reklama güvenilir.
Tüketicilerin zihninde ürünle ilgili üstün bir imaj oluşturulması hedeflenir. 
Farklılaştırılmamış pazarlama, tüketicilerin benzerlikleri nedeniyle standardizasyon 
ve üretim maliyetlerindeki avantaj nedeniyle de kitlesel üretimini esas alır.  Dar ürün 
hattı; araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), üretim, envanter, taşıma, pazarlama 
araştırması, reklam ve ürün yönetimi maliyetlerini aşağıya çeker. Bu maliyetlerin 
düşük olması düşük fiyat uygulamasına katkı sağlar ve böylece fiyat odaklı tüketici 
pazarının çekilmesine yardımcı olur.



2.3. Farklılaştırılmamış ve Farklılaştırılmış Pazarlama2

• Farklılaştırılmış pazarlamada;
• Firma, birçok pazar bölümünde faaliyette olup, her bir 

pazar bölümü için farklı ürünler tasarlanılır. Herkes için 
araba üreten General Motors “her cüzdan, her amaç ve 
her kişilik” için araba üretirim dediğinde farklılaştırılmış 
pazarlama stratejisi uygulamaktadır. 

• IBM’de bilgisayar pazarında farklı Pazar bölümleri için 
birçok donanım ve yazılım paketleri önerdiğinde bunu 
yapmaktadır. 

• Türkiye’de Doğan Grubu, Hürriyet, Milliyet, Radikal, 
Akşam… gazeteleri farklılaştırılmış pazarlama ile uzun süre 
tüm pazar bölümlerine ulaşmayı hedeflemiştir. 



2.3.4 Farklılaştırılmış Pazarlamanın Dezavantajları

• Farklılaştırılmış pazarlama, genel olarak farklılaştırılmamış pazarlamadan daha fazla satış 
sağlar. Ancak, buna bağlı olarak çeşitli maliyetler de artar. Aşağıda maliyet arttırıcı unsurlar 
belirtilmiştir.

• Ürün uyarlama maliyetleri: Farklı pazar bölümlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir ürünün 
uyarlanması genellikle araştırma-geliştirme, mühendislik ve özel araç maliyetlerini 
gerektirir. 

• Üretim maliyetleri: Doğal olarak çoğu kez 10 üründen 10 ar birim üretmek bir üründen 100 
birim üretmekten daha maliyetlidir. Bununla beraber her modelden yeterli bir hacimde 
satış gerçekleştirilirse bu maliyetler birim başına görece düşük olabilecektir.

• Yönetim maliyetleri: Şirket her bir pazar bölümü için ayrı bir pazarlama planı geliştirmelidir. 
Bu ise ilave pazarlama araştırmasına, tahmin yapmaya, satış analizine, tutundurmaya, 
planlamaya ve kanal yönetimine ihtiyaç gösterir.

• Envanter maliyetleri: Daha fazla ürün içeren envanteri yönetmek daha maliyetlidir.

• Tutundurma maliyetleri: Şirket farklı Pazar bölümlerine ulaşmak için farklı pazarlama 
programlarına ihtiyaç duyar. Buna bağlı olarak tutundurma planlama ve medya maliyetleri 
artacaktır.



2.4. Hedef Pazar Seçim ve Değerlendirme Kriterleri

• Hedef Pazar Seçim Kriterleri

• Hedeflenen pazar bölümlerini tanımlamak için iki soru hayati önemdedir.

1.Şirket açısından bir pazar bölümü nasıl çekici olur?

2.Şirket, pazar bölümlerinde güçlü bir rekabet bir avantaja sahip midir?

• Bu sorular temelde aynı olup, portföy analizinin ana fikrini oluşturur. Bir hedef 
pazar nasıl çekici ve güçlü olur. Bu yüzden hedef pazar ve portföy analizi içi aynı 
metodolojiler kullanılır.

• İlk aşamada, Pazar bölümünün çekici olup olmadığına bakılır. Bu amaçla pazar 
bölümünün çekiciliği için kriterler belirlenir. Söz konusu kriterler, pazar 
bölümünün; büyüklüğü, büyüme oranı, karlılığı ve bölüm içindeki rekabet 
biçiminde olabilir. Bu kriterlerin her birine farklı bir ağırlık verilerek 
değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucunda her bir Pazar bölümü için 
ağırlıklandırılmış bir puan ortaya çıkar(tablo….).



İkinci Aşama

• İkinci aşamada, Pazar bölümlerinin her biri için şirketin belirli bir 
avantaja sahip olup olmadığının analizi yapılır. Bunun için, ilk önce 
başarı faktörleri tanımlanır. Bunlar tüketicilerin satın alma kararı 
verirken önem verdikleri kriterlerdir. Daha sonra her bir pazar bölümü 
için, bu başarı faktörlerine bir önem ağırlığı verilir. Bu önemli bir 
adımdır. Çünkü her bir bölüm için verilen önem ağırlığı büyük ölçüde 
birbirinden farklı olabilecektir. 

• Bu aşamada şirket, söz konusu başarı faktörleri açısından kendisini en 
güçlü rakibi ile karşılaştırarak, her bir kriteri kendisi mi yoksa rakibi mi 
daha iyi ya da daha kötü olarak uygulamaktadır. Eğer her bir Pazar 
bölümünde farklı rakipler varsa bu her Pazar bölümü için yapılır. Eğer 
bütün Pazar bölümlerinde tek bir rakip varsa bu karşılaştırma sadece 
rakibe karşı yapılır. Puanlar ile ağırlıklar çarpılarak toplam bir puan 
hesaplanır. Bu toplam puan her bir Pazar bölümünde rakip ya da 
rakiplere karşı üstünlük ya da zayıflık derecesini ortaya koyar.



2.4.2. Hedef Pazar Seçiminde Dikkate Alınması Gereken 
Diğer Konular

• Pazar bölümlerinin seçim ve değerlendirilmesinde aşağıda 
belirtilen dört konunun daha dikkate alınması gerekir. Bu 
konular; hedef pazarların seçiminde etik, bölümler arası ilişki 
ve üstün bölümler, bölüm bölüm işgal planları ve bölümler 
arası işbirliği biçiminde belirlenebilir.



2.4.2.1. Hedef Pazar Seçiminde Etik

• Hedef Pazar seçimi konusunda bazı tartışmalar vardır. 
Toplum, bazı savunmasız (çocuklar) ve dezavantajlı 
(şehirlerde yaşayan fakir insanlar) gruplara karşı dürüst 
davranılmadığı ya da potansiyel olarak zararlı ürünlerin 
sunulduğu konusunda kaygılar taşımaktadır. 



2.4.2.2. Bölümler Arası İlişki ve Üstün Bölümler

• Hizmet etmek üzere birden fazla pazar bölümü seçildiğinde, şirket, maliyet, 
performans ve teknoloji açısından bölümler arası ilişkilere büyük bir dikkat 
göstermelidir. Bazen şirketler katlandıkları sabit maliyetleri (satış gücü, 
mağaza kiraları) azaltmak ve bu maliyetleri paylaşmak amacıyla 
portföylerine ilave ürünler katabilirler. Örneğin satış gücü ilave ürünler 
satabilir ya da fastfood restoranlarda menülere ilaveler yapılabilir. Bu 
konularda ölçek ekonomisinin yararlanmak önemli bir konudur.

• Şirketler, izole edilmiş pazar bölümlerinde faaliyet göstermek yerine üstün 
segmentlerde faaliyet göstermeyi denemelidirler. Bir üstün segment bazı 
yararlı benzerlikleri paylaşan Pazar bölümleri setidir.  Örneğin, birçok 
senfoni orkestrası, sadece düzenli olarak konsere katılan insanlar yerine 
geniş bir kültürel ilgiye sahip insanları hedefleyebilir. 



2.4.2.3. Bölüm Bölüm İşgal Planları

• Bir şirket, bir pazar bölümüne girme ya da genişleme konusunda 
akıllıca hareket etmelidir. Gireceği Pazar bölümünü açıklama zamanı 
konusunda hassasiyet göstermelidir. Rakipler, firmanın gelecekte 
hangi Pazar bölümlerine yöneleceğini bilmemelidirler. 

• Çoğu şirket uzun dönemli işgal planları geliştirme konusunda başarısız 
olmaktadırlar. Bu konuda PepsiCo bir istisnadır.  PepsiCo ilk önce 
bakkaliye pazarına girdi. Daha sonra otomatik makineler pazarına 
girdi. Daha sonra da fast-food pazarı vb girmiştir. Japon firmaları da 
onların işgal planlarını belirli bir sıra ile gerçekleştirmişlerdir. Onlar, ilk 
önce pazarda ayak basacak bir yer edindiler. Daha sonra ürünleri ile 
yeni pazar bölümlerine girdiler. Toyota, küçük arabalarla (Tercel, 
Corolla) pazara girmiştir. Daha sonra onu orta boy arabalara (Camry, 
Avalon) yaydılar. Sonunda da lüks arabalara (Lexus) girdiler. 



2.4.2.4. Bölümler Arası İşbirliği

• Pazar bölümlerini yönetmenin en iyi yolu, bölümlerin  işini 
yapacak bölüm yöneticilerini gerekli yetki ve sorumluluklarla 
atamaktır. Aynı zamanda, bölüm yöneticileri, şirketteki diğer 
gruplarla işbirliğine direnç göstermemelidirler. 

• Örneğin, Baxter firması hastanelere çeşitli mal ve hizmetleri 
satan birçok bölüme sahiptir. Her bölüm hastaneye kendi 
faturasını gönderir. Bazı hastaneler her ay yedi farklı Baxter 
faturası almaktan şikâyetçi oldular. Baxter’in pazarlamacıları 
hastanelere her ay tek bir fatura gönderilmesi konusunda 
ikna oldular. Böylece, Baxter artık müşterilerine her ay tek bir 
fatura gönderecekti.



2.4.2.5. Sinerji

• Faaliyet alanı bakımından bölümler arasında herhangi bir sinerji var 
mıdır? 



2.4.2.6. Ana Yeterlilik

• Pazar bölümleri şirketin ana yeterliliğine ve ana işine uyar 
mı?



2.4.2.7. Stratejik Hedefler

• Pazar bölümleri şirketin stratejik hedeflerine uyar mı?



2.5. Konumlandırma

• Pazar bölümlemesi, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma 
olarak belirlenen sürecin son aşaması tüketicilerin zihninde 
özgün bir konumlandırma geliştirebilmektir. 
Konumlandırmanın hedefi bir fark yaratarak bunu 
koruyabilmektir. Bu, müşteri odaklı olarak özgün bir değer 
sunumudur. 



2.5.1. Konumlandırmanın Tanım ve Kavramı

• Konumlandırmanın tanımlanması konusunda görüş birliği bulunmamaktadır.  
Bazılarına göre konumlandırma, pazardaki marka liderine göre sizin markanızın 
imaj ya da statüsüdür. Bazıları ise konumlandırmayı marka kişiliği ile denk 
görürler. Bazıları da konumlandırmayı eski bir şeyin yeni bir ambalajda sunulması 
olarak görürler. Bunlara göre konumlandırma; pazar bölümlemesi ve ürün 
farklılaştırması fikirlerinin yeniden sunulmasıdır.

• Konumlandırma sözcüğü Al Ries ve Jack Trout gibi iki reklamcı tarafından popüler 
hale getirilmiştir. Onlar konumlandırmaya, mevcut bir ürünle yaratıcı bir 
uygulama yapmak olarak bakarlar. 

• Konumlandırma bir ürünle başlar. Bir ürünün, bir hizmetin, bir şirketin, bir 
kurumun veya bir kişinin bile bir parçası olabilir. Ancak, konumlandırma bir ürüne 
ne yaptığınız değildir. Konumlandırma, potansiyel bir müşterinin zihnine ne 
yaptığınızdır. Yani, ürünü tüketicinin zihninde konumlandırırsınız.  

• Ries ve Trout iyi bilinen ürünlerin tüketicinin zihninde özgün bir yere sahip 
olduğunu iddia ederler. Hertz, dünyanın en büyük oto kiralama şirketi, Coca-Cola 
dünyanın en büyük alkolsüz içecek şirketi ve Porche dünyanın en büyük spor 
arabası olarak bilinir. 



2.5.2. Konumlandırmada Alternatif Stratejiler

• Kotler’e göre bir rakip üç stratejik alternatife sahiptir;

• İlk strateji, kendi konumunu tüketici zihninde güçlendirmektir. Avis, araba 
kiralama işinde kendisinin ikinci olduğunu iddia ederek; “Biz iki numarayız 
ve daha çok çalışmak zorundayız” mesajını vermiştir. 7-Up kendisinin kola 
olmadığını reklamlarda vurgulamıştır. 

• İkinci strateji, boş bir pozisyon kapmaktır. Three Musketer çikolata 
kendisinin diğer çikolatalardan %45 daha az şişmanlattığını reklamlarla 
duyurdu. United Jersey bank, büyük bankaların borç verme işlemlerinin 
yavaş olduğunu ve kendisini hızlı bir banka olarak konumlandırdı.

• Üçüncü strateji, yeniden konumlandırma stratejisidir. Rekabeti tüketicinin 
zihninde yeniden konumlandırmayı esas alır. Örneğin, Wendy’s meşhur 
reklamında, Clara ismindeki 70 yaşındaki kadın bir rakibin hamburgerine 
bakarak “et nerede” demiştir. Burada lidere olan tüketici güveni konusunda 
nasıl tereddüt yaratılarak onların kendilerine çekilebileceğini

• göstermiştir. 



2.5.3. Konumlandırmada Başarı Kuralları

• Treacy ve Wiersema bir işletmenin başarı için 4 kuralı izlemesi gerektiğini önerir;

• Üç değer alanından birinde en iyi olmalıdır

• Diğer iki alanda da belirli bir performans seviyesinde olmalıdır

• Seçtiği bir alanda üstünlük konumunu devam ettirmeli ve rakibe karşı 
kaybetmemelidir

• Diğer iki alanda da daha yeterli olmalı, çünkü rakipler müşterilerin beklentilerini 
arttırmaktadırlar.

• Pazarı bölümleme, hedef pazar seçimi ve konumlandırmadan oluşan strateji 
geliştirme sürecinde, konumlandırma son aşamadır. Bir firma pazarda farklı 
ihtiyaç ve grupları belirleyerek bu ihtiyaç ve grupları üstün bir biçimde tatmin 
etmeyi hedefler. Sonra da hedef kitlenin şirketin ayırt edici özellikleri ve imajını 
fark etmesini ister. Bir şirket zayıf bir konumlandırmaya sahipse tüketiciler tam 
olarak algılayamayacak ve karıştıracaklardır. Eğer mükemmel bir konumlandırma 
yapılmışsa, pazarlama planlaması ve farklılaştırmada bu konumlandırma stratejisi 
yol gösterici olacaktır. 



2.5.3. Konumlandırmada Başarı Kuralları2

• Konumlandırma, hedef pazarın zihninde ayırt edici bir biçimde yer 
edinebilmek için şirketin imaj ve önerilerinin tasarlanmasıdır, 
biçiminde tanımlanabilir.

• Konumlandırma, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmadan oluşan 
pazarlama karmasının bütün taktik elementlerini kontrol ve organize 
eder. Konumlandırmanın amacı, tüketicinin zihninde özgün ve değerli 
bir yer edinmektir. Hedef Pazar tarafından nasıl algılanmak istiyoruz? 
Sorusuna cevap verir. Konumlandırma aşağıdaki hususların 
anlaşılmasına ihtiyaç gösterir.

• Hedef pazarın ihtiyaçları

• Hedef pazarda rakiplerin konumları

• Firmanın kendi rekabet avantajı ve farklılaşma noktaları



2.5.3. Konumlandırmada Başarı Kuralları3

• Bir ürünün pazar konumu, onun rakip ürünlere göre müşteri 
zihnindeki görece yeridir. Ürünün spesifik özellikleri veya 
yararlanma ya da kullanım durumuna göre konumlandırma 
yapılabileceği gibi, doğrudan doğruya büyük rakibe karşı 
veya ondan farklı yönde olma biçiminde bir konumlandırma 
da yapılabilir. 

• Konumlandırma yapmadan önce faaliyet gösterilen pazar 
bölümündeki rakiplerin özelliklerini tam ve doğru olarak 
tespit etmek gerekir. Buna göre de işletme kendini nasıl 
konumlandıracağını kararlaştırır. Bu süreçte kendisinde olup 
da rakiplerde bulunmayan sürdürülebilir özellikleri dikkate 
alır. 



2.5.4. Konumlandırma Hataları

• Kotler’e göre şirketler genellikle kendilerini konumlandırırken 
hatalar yaparlar ve risk alırlar. Bu nedenle, konumlandırma 
konusunda dört büyük konumlandırma hatasından 
kaçınmalıdırlar; 

• Alt konumlandırma: Bazı şirketler tüketicilerin marka 
konusunda sadece net olmayan, belirsiz bir fikre sahip 
olduğunu varsayarlar. Markayı yoğun pazara sadece yeni bir 
giriş olarak görürler. 1993’de Pepsi, Crystal Pepsi ile pazara 
girdiğinde müşteriler belirgin bir biçimde etkilenmediler. 
Müşteriler ürünle ilgili olarak önemli bir yarar görmediler.



2.5.4. Konumlandırma Hataları2

• Aşırı konumlandırma: Müşteriler marka ile ilgili çok dar bir imaja sahip 
olabilirler. Örneğin, Tiffany’de elmas yüzükler gerçekte satın alınabilir bir fiyat 
olan 1.000 dolardan başlarken müşteriler 5.000 dolardan başladığını 
düşünebilirler. Türkiye’de Beğendik mağazalar zinciri 1990’ların sonuna doğru 
Gaziantep’te yaklaşık 22.000 m2 lik bir alışveriş merkezi açmıştı. Kullanılan 
döşeme ve donatılar dikkate alındığında alışveriş merkezinin lüks olarak 
konumlandırıldığı anlaşılmaktaydı. Bu yüzden tüketiciler ürünlerin pahalı 
olacağını düşünmüşlerdi. Bu konumlandırma nedeniyle alışveriş merkezini 
ziyaret etmekten çekinenler bile olmuştu. 

• Karışık konumlandırma: Şirketin yapmış olduğu çok sayıda iddia ve öneri ile 
markanın konumlandırılması konusunda yapılan çok sık değişiklikler, 
tüketicilerin karışık bir imaja sahip olmalarına yol açabilir. Örneğin, Stephen 
Jobs’un NeXT dizüstü bilgisayarı ilk önce öğrenciler için, daha sonra 
mühendisler için ve daha sonra da işadamları için konumlandırıldı. Ancak, 
hepsinde de başarısız oldu. 



2.5.4. Konumlandırma Hataları3

• Kuşkulu konumlandırma: Müşteriler ürünün özellikleri 
fiyat ya da üreticisi ile ilgili iddialara inanmayı zor 
bulabilirler. Örneğin, GM Cimarron’u BMW, Mercedes 
ve Audi’ye karşı lüks bir otomobil olarak 
konumlandırdı. Bu konumlandırmada “daha fazlası için 
daha fazla” mesajı verilmesine karşın müşteriler “daha 
fazla için daha az” olarak gördüler. 

• Konumlandırma sorununu çözmek, şirkete pazarlama 
karması sorununu çözme olanağı sağlar. Yüksek kalite 
konum hedefi koymak; firmanın yüksek kalite ürünler 
üretmesini, yüksek bir fiyat koymasını ve yüksek kalite 
dağıtıcı seçmesini ve yüksek kalite reklam mecrası 
seçmesini gerektirir. 



2.5.6. Konumlandırma İfadeleri

• Algılama haritaları, semantik ölçekler ve çok boyutlu ölçekleme gibi analitik 
araçlar ile belirli bir pazar için önerilen ürünle ilgili müşteriler tarafından 
algılanan mevcut konumlandırmayı ortaya koyar. Konumlandırma stratejisi 
pazarda bir konum elde edebilmek için seçilir. Pazarda bir konumlandırma 
kurulduğu zaman, pazarlama plan ya da stratejisinde bu konuma ulaşmak 
üzere yazılı bir ifade kodlama yapılmalıdır. Bu kodlama ürünü 
konumlandırmaya yöneliktir ve                       “konumlandırma ifadeleri” 
olarak ifade edilir. Markanın rakiplerinden farklılığını ortaya koymak üzere, 
farklılığı taşıyacak bir ya da birkaç cümle kullanılabilir. 

• Yüksek kalite mobilya üreticisi Selva, konumlandırmasını aşağıdaki biçimde 
tanımlamaktadır;

• Selva ismi, “Yaklaşık kırk yıldan beri yaratıcılığın zirvelerinde bir ticari marka, 
özgün çeşit ve harika bir kalite olmuştur. Selva, bu noktaya ulaşmak için, 
geleneksel ve yenilikçiliyi çok özel bir etkileşimle bir araya getirerek bir 
zarafet sunar. Gelenek, klasik zevklerimize tamamen bağlılığı ifade eder. Bu 
özelliğimiz bizi dünyada değer verilen ve güvenilir bir partner yapmıştır.”



2.5.6. Konumlandırma İfadeleri2

• Enerji içeceği Red Bull’un Avusturyalı yatırımcısı, ana 
ürününü içeriklerinin özel kombinasyonu ile fonksiyonel bir 
içecek olarak konumlandırır. Özellikle, mental ve fiziksel 
çabayı birkaç kez arttırmak için geliştirilmiştir. 
Konumlandırma ifadesi bunu açıklar;

• “Red Bull Enerji İçeceği, vücudu ve zihni canlandırır. Bunu 
ürün özellikleri ile başarır. Performansı arttırır, dikkat ve tepki 
hızını arttırır, uyanıklığı geliştirir, metabolizmanın uyarıcı ve 
duygusal yönünü geliştirir.



2.5.6. Konumlandırma İfadeleri3

• Bir konumlandırma ifadesi, belirli bir ürün ya da marka ile ilgili olarak 
tüketicilerin zihninde sürdürülebilir ve pozitif bir bağlılık kurabilmeyi 
sağlayacak özgün özelliklere vurgu yapar. Bir konumlandırma ifadesi 
aşağıdaki özellikleri taşımalıdır;

• Uygunluk: vurgulanan özellik müşteri için önemli olmalıdır

• Ayırıcılık: vurgulanan özellik rakiplere göre bir üstünlük sağlamalıdır

• İnanılırlık: marka üstün olduğunu gösteren, ilgi uyandırabilen bir özelliğe 
sahip olmalıdır

• Yapılabilirlik: konumlandırma üstün ürün özelliği ya da yetenekleri 
bakımından desteklenmelidir

• Kolay iletişim kurabilme: üstünlük kolay ve açıklanabilir olmalıdır

• Sürdürülebilirlik: konumlandırma taklit edilememeli ve kolayca 
sürdürülebilmelidir.



2.5.6. Konumlandırma İfadeleri4

• Bazı Pazar konumlandırma ifadeleri ise; “Moda Vakkodur” , 
“Beymenden Giyinin fark edilirsiniz”. Dünyadaki ABD 
kiralama şirketlerinden AVİS’in daha büyük rakibi Hertz’e 
karşı başarıyla uyguladığı konumlandırma, “biz bu alanda 
ikinciyiz, bu yüzden daha çok çaba sarfederiz”.



Örnek Olay:2,1. L’Oreal’in Hindistan’da Hedef Pazar 
Seçim ve Konumlandırması

• L’Oreal, Hindistan’da hangi pazar bölümlerini hedefliyor? L’Oreal 
ürünlerini nasıl konumlandırıyor? Bu stratejiler rakiplerinin 
uygulamalarına göre nasıl farklılık gösteriyor? 

• L’Oreal, Hint pazarında özellikle ağaran saçlara sahip genç varlıklı orta 
sınıf kadınları hedeflerken, aynı zamanda kitle pazarına yönelik çabalar 
da göstermektedirler. L’Oreal, bugüne kadar yararlanılmamış pazardan en 
yüksek karı sağlamak için; sadece çılgın satın alma gücünden yoksun 
kitleleri değil aynı zamanda yeni fikirlere açık modern düşünceye sahip 
daha lüks ve pahalı ürünleri satın alabilen kitlelere de yönelmenin 
gerekliliğini görmüştür.

• Hindistan’da tutumlulukla ilgili ana değerler korunurken, genç orta sınıfın 
lüks ürünler için daha fazla harcama yapıyor olması, tüketim 
harcamalarındaki dönüşümün dinamiği olarak görülmektedir. ….



BÖLÜM 3

6–246



1
Pazar Dinamiklerindeki Değişim, 
Stratejik Düşünme ve Pazarlama 

Düşüncesinin Gelişimi

Prof. Dr. Ömer TORLAK

Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BARCA

Sakarya Üniversitesi



Değişen Pazar Dinamikleri

• Küreselleşme

• Ürünler arası farklılıkların azalması

• Tüketim kalıpları ve alışveriş alışkanlıklarının benzeşmesi

• Rekabetin yapısında değişim

• Pazar bölümlerinden parçalanmış pazarlara   doğru dönüşüm

• Mallardan hizmetlere hizmetlerden deneyimlere doğru dönüşüm
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Küreselleşme

En yalın ve özlü anlatımıyla, mal ve 
hizmetler ile tüketicilerin dünya 
ölçeğinde serbest dolaşımını ifade 
eden küreselleşme olgusu bir yanıyla 
hayatı basitleştirirken diğer yönü ile 
işletmeler arası rekabeti arttırmıştır.
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Ürünler arası azalan farklılıklar

•Coğrafi, iklim ve fizyolojik farklılıklar çerçevesinde biçim ve 
büyüklük açısından küçük farklılıklarla birlikte aynı denebilecek 
ürünler raflarda yerini almıştır.

•Ürünler arasındaki asıl önemli farklılıklar, ürünlere yüklenen 
sembolik anlamlardan kaynaklanmaktadır.

•Dolayısıyla pazarlama iletişimi stratejilerinde kültürel ve sembolik 
etkileşim konularını dikkate alan vurgular önemli hale gelmiştir.
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Tüketim kalıpları ve alışveriş
alışkanlıklarındaki benzeşmeler

•Birbirinin neredeyse tıpatıp aynı 
süpermarketler, lokantalar, alışveriş 
merkezleri ve fastfood türü yeme içme 
yerlerinde aynı veya çok benzer ürünleri 
satın alan, tüketen ve kullanan tüketiciler 
söz konusudur.

•Ancak tüketicilerin ürünleri satın alma 
niyetleri, onlara yükledikleri anlamlar ve 
onlardan bekledikleri yararlar arasında 
nispi farklılıklar vardır.
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Rekabetin değişen yapısı

•Günümüz pazarlarında rekabetin 
yapısında hem yoğunlaşma hem de 
karmaşıklaşma bakımından önemli 
değişimler yaşandığı gerçektir. 

•Bugün hiçbir şirket makro ya da mikro 
ölçekte sektörel, bölgesel ve küresel 
gelişmeler karşısında rekabet 
konumunu uzun süre konumlandırmada 
çok rahat değildir.
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Pazar bölümlerinden parçalanmış
pazarlara dönüşüm

•Tüketiciler birbirine benzeyen ürünleri kitlelerden farklılık oluşturacak 
şekilde küçük farklılıklarla talep etmekte, sıradanlık yerine kendine 
özgülüğü öne çıkarmakta ve buna uygun ürün farklılıkları istemektedir. 

•Bu durum pazar bölümlemeden parçalanmış daha mikro pazarların 
tanımlanması ve daha küçük ölçeklerde mal ve hizmetlerin 
tasarlanması ve pazara sunulmasına yol açmaktadır.
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Mallardan hizmetlere
Hizmetlerden deneyimlere

•Tüketiciler satın aldıkları ürünler 
yanında satınalma öncesi, esnası ve 
sonrasında kendilerine sunulan 
hizmetleri dikkate almaktadır.

•Günümüz tüketicileri bunun da 
ötesinde belli ölçüde postmodernist 
eğilimlerin de etkisiyle, mal ve 
hizmetleri satın alırken yaşadıkları 
deneyimlere göre tercihlerini 
şekillendirebilmektedir.
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Pazarlamada Stratejik Düşünme

• Stratejik düşünme, hedef pazardaki fırsat ve tehditleri dikkate almak 
suretiyle işletmenin rakipler karşısındaki güçlü ve zayıf yanların hesaba 
katılarak en uygun zamanda en uygun ürünlerle en uygun biçimde 
bulunabilmenin yollarını araştırmaktır. 

• Pazarlama yönetimlerinin günümüz rekabet ortamında stratejik 
düşünmeden bağımsız hareket etmesi, günü kurtarma veya gelişigüzel 
hareket tarzlarıyla başarıyı araması düşünülemez. 
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Pazarlamada stratejik düşünmeyi
zorunlu kılan temel faktörler

• Firmanın geleceği açısından bazı kararlar daha kritiktir

• Rekabet avantajı yaratmak ve bunu uzun dönemde muhafaza etmek 
belirli bir stratejinin izlenmesini gerektirmektedir

• Strateji, belirsizliği yönetmede önemli bir araçtır

• Stratejik davranış sınırlı bir rasyonel davranış olduğundan stratejik 
düşünme kaçınılmaz hal alır

• Aksak işleyen pazar mekanizması stratejik düşünmeyi gerektirir
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Stratejik düşünmenin unsurları

Mevcut durum Arzulanan durum

Yöntem



Stratejik başarı için üç rasyonalite

Mevcut durum

Tasarımcı rasyonaliteArzulanan durum

Pratik rasyonaliteYöntem seçimi

Analitik rasyonalite



Strateji

• Şimdiye kadar yapıp da yapılmaması 
gerekenleri

• Şimdiye kadar yapmayıp da 
yapılması gerekenleri

belirleyerek süreç içerisinde daha 
iyi bir konumda olma arayışlarıdır
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Temelde izlenebilecek stratejiler

• Yaşama stratejisi; işletmenin varlığını sürdürmek için kurulu düzenini 
çalışır tutacak işleri yapmaya devam etmesidir. 

• İlerleme stratejisi; mevcut yaptıklarından farklı olarak neler yapılarak 
daha iyi bir işletme geleceğinin inşa edilebileceğinin arayışıdır.

• Stratejik düşünme, ilerleme stratejisini ifade eder.
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Yaşama ve ilerleme stratejileri arasında
işletme yöneticilerinin konumu

• İşletme yöneticilerinin zamanlarının büyük bir çoğunluğunu (97.6%) 
yaşama stratejisine, çok az bir kısmını (2.4%) ise ilerleme stratejisine 
ayırmaktadır.

• Bunun sonucunda, uzun vadeli başarı/yaşama istisna, başarısızlık/yok olma 
ise yaygın görülen bir duruma dönüşmektedir.

• Oysa stratejik düşünme “yaşama” ile “ilerleme”  arasında eşit bir dengeyi 
gerektirmese de, daha orantılı bir zaman, enerji, kaynak vs. tahsisini 
gerektirir.

• Yöneticilerin hiç olmazsa toplam zamanlarının %5-10’nu, yarını bugünden 
farklı kılacak çalışmalara ayırmaları durumunda, işletme başarısının çok 
daha iyi olacağı söylenebilir.
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“Aynı şeyleri tekrar ederek farklı bir sonuç 
beklemek aptallıktır.” 

Albert Einstein
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Stratejik düşünme
önemlilik ve öncelikler

• Stratejik düşünmenin başlangıç noktası önemli olan ile acil olanı 
birbirinden ayırmaktır.  

• Uzun vadede başarı üzerindeki etkileri nedeniyle önemli olanlar, daha 
az önemli kısa vadeli işlerden ayırt edilemiyorsa yönetsel gündemin 
“öncelikler sıralaması” yapılamıyor demektir. 

• Stratejik düşünme, esas itibariyle, sektörel başarı ortalamasının 
üstünde olmanın ve bunu uzun vadede kalıcı hale getirmenin 
zihinsel/düşünsel modelini, pratik yol ve yöntemlerini, bunun 
gerektirdiği önemli işlerin önceliklendirilerek ilerleme sürecinin ve 
aşamalarının tanımlanmasını gerektirmektedir. 
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Stratejik düşünmenin düzey ve unsurları

Mevcut Durum Arzulanan Durum Yöntem 

Yapılar

Trendler

Olaylar

Vizyon

Hedefler

Transformatif

Proaktif

Maksimizasyon Reaktif

Tamlık Derecesi

Kim/Ne          
Nasıl         
Niçin  
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Stratejik düşünme düzeyleri ve yaklaşım 
tarzları

Olaylar

Trendler

Yapılar/ Sistemler

Kim? / Ne?

Nasıl?

Niçin?

Reaktif

Proaktif

Transformatif
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Yapılar düzeyinde stratejik düşünme

• Yapılar düzeyinde düşünme, yapıları analiz ederek yeniden 
yapılandırma gibi köklü bir değişime gitmeyi gerektirmektedir. 

• Sektörün yapısını ve rekabetin kurallarını yeniden tanımlamayı 
gerektiren ve yeni trendlerin ortaya çıkışını sağlayan bu en derin 
stratejik düşünme düzeyi, Schumpeter’in “yaratıcı yıkıcılık (creative 
destruction)” adını verdiği anlayışa karşılık gelmektedir.

• Bu anlayış çerçevesinde, trendleri izlemek (trend follower) yerine 
trendleri yaratmak (trend maker) stratejik olarak düşünülerek 
tasarlanması gereken temel konudur
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Pazarlama düşüncesindeki gelişim ve
stratejik düşünme düzeyleri

Ürün anlayışı

Satış anlayışı

İlişkisel pazarlama
Yapılar düzeyinde 

düşünme

Trendler düzeyinde

düşünme

Olaylar düzeyinde 

düşünme
Kalite / maliyet vb.

Alışveriş 

tercihlerindeki, 

tüketim kalıplarındaki

değişim

Değişimin arka 

planına bakmak,

müşteri ilişkilerini

sıcak tutmak, 

müşterileri sürece katmak



Karar almaya stratejik yaklaşım

• Pazarın çekiciliği ya da potansiyelinin 
ölçülmesi

• İşletmenin güçlü yönleri, kaynak ve 
kabiliyetleri, temel yeteneklerinin 
belirlenmesi
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Stratejik kararların ayırt edici nitelikleri

• Uzun vadeli geleceği referans alması

• Başarı odaklı olması ve rekabet avantajını elde etmeyi hedeflemesi

• Başarıyı süreklileştirmeyi sağlaması

• Kuruma bütüncül yaklaşımı benimsemesi
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Karar almada pazarlama yaklaşımı

• Karar almada pazarlama yaklaşımı; pazarın ve hedef pazarda satın 
almada bulunan müşterilerin odağa alınmasını gerektirir.

• Müşterileri dinlemek, müşterileri pazarlama süreçlerine dâhil etmek 
şeklinde de ifade edilebilecek bu durum, karar almada pazarlama 
yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.
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Karar alma, pazarlama yaklaşımı ve stratejik 
düşünme

• Pazarlama yaklaşımının gerektirdiği 
duyarlılıklarla hareket eden pazarlama 
yönetimi aynı zamanda stratejik 
yaklaşıma uygun hareket etmenin 
yanında kaynak ve kabiliyetlerini de 
uygun zaman ve zeminde verimli ve etkili 
olarak kullanabilme becerisini sergilemiş 
olacaktır.
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Tepkisellikten dönüştürücülüğe
pazar odaklı işletme yapıları

• Karar almada stratejik bakış açısı ve pazarlama yaklaşımının gereği 
olarak günümüz ve gelecekte işletmelerin fonksiyonlar bağlamında bir 
ayrışma yerine güçlü uzmanlardan oluşan ve pazarlama odaklı ekiplerle 
daha yalın organizasyon yapılarına bürünmeleri gerekir. 

• İşletmelerin pazara odaklı görev bilinciyle güçlü ekipler kurmaları onları 
tepkisellikten dönüştürücü olmaya yönlendirecektir. 
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Pazarlama düşüncesinin gelişimi

Üretim 
aşaması

Ürün 
aşaması

Satış 
aşaması

Pazarlama 
aşaması

Toplumsal 
pazarlama

İlişkisel 
pazarlama

Pazar 
odaklılık



Pazarlama miyopluğu

• Pazarlama adına her gelişme ve yeniliğin yeni bir sektörün açılımına yol 
açarken, eskilerin unutulmasına yol açabildiği ve bu durumun aslında bir 
ikilem olarak görülebilmesi

• Pazarlamacıların yaptıkları işlere yoğun bir şekilde odaklanmalarıyla 
pazarda satın almada bulunan tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin göz ardı 
edilmesi, bunun da pazarlama körlüğüne yol açması

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK  

2. Baskı, Beta Yayınları  İstanbul 2012  



Pazar Odaklılık ve Pazarlamanın 
Değişen Rolü

• Pazarlamanın sadece kendi işine odaklı, işletme yönetiminin 
belirlediği doğrultuda işler yapan bir bölüm olmak yerine, pazardaki 
ihtiyaç, istek ve beklentileri araştıran, geleceğe ilişkin fırsatları analiz 
eden ve bunlara uygun olarak kendi asli misyonunu net bir şekilde 
tanımladıktan sonra uygun çözümleri müşteri merkezli olarak 
sunmaya çalışan bölüm haline gelmesidir.

• Pazarlama bir kavram olmanın ötesinde bir anlayış ya da felsefeyi 
gerektirmekte ve bu felsefeye uygun olarak işletmelerin de pazarlama 
odaklı birer organizasyona dönüşmeleri kaçınılmaz hale gelmektedir. 
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Jenerik Pazarlama Stratejileri ve 

Rekabet Avantajının 
Sürdürülebilirliği

Prof. Dr. Cengiz Yılmaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi



Strateji Kavramı

• Strateji kavramı, belirli hedeflere belirli bir zaman içinde ulaşmak
amacıyla tasarlanmış eylemler bütününü ifade eder.

•Bu anlamda bir strateji kimi zaman bir fener, kimi zaman bir pusula
kimi zaman da bir harita gibi işlev görür ve karar vericilere hedeflere
nasıl ve ne şekilde ulaşabilecekleri konusunda ışık tutar.



Rekabet Avantajı Tanım ve Kapsamı

• Rekabet oyununda başarının şartlarından biri hedef aldığınız
müşteri gruplarının sizin ürünlerinize rakiplerin ürünlerinden
daha fazla değer atfetmeleridir.

• İşletmeler ürün ve hizmetleri üretip müşterilere
ulaştırabilmek için pek çok maliyet yüklenmek zorunda
kalırlar. İşte rekabet avantajının ikinci unsuru da bütün bu
maliyetler açısından rakiplerden daha etkin çalışıp daha
düşük maliyetli ürünleri pazara sunabilme becerisidir.



Rekabet Avantajı Konumları
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Rekabet Avantajı Konumları

• Rekabet avantajı konumunda olabilmek için ya maliyetler
açısından rakiplerinize yakın performans gösterip görece
olarak çok daha yüksek değer ifade eden ürünleriniz olacak
(şekil 2.1. 1 nolu alan) ya da makul bir değeri çok düşük
maliyetlerde üretebiliyor veya pazara sunabiliyor
olacaksınız

• Tabi rekabet avantajının en arzulanır hali bu iki boyutun
her ikisinde de rakiplere üstünlük olsa da bu durum az
rastlanabilen istisnai bir durumdur.



Strateji Geliştirme Sürecinde Sorulan 
Temel Sorular

• Hangi sektör ya da pazarlarda rekabet etmeliyim ?

• Nasıl ve ne şekilde  rekabet avantajları geliştirip sürdürebilirim

• Bunlar başarmak için benim işletmemde var olan ne tür varlıkları, 
kaynakları, yetenekleri ve istidatları kullanabilirim ve ne tür yeni 
kaynaklara ve yeteneklere ihtiyacım var



Michael Porter’ın Jenerik Stratejileri

Stratejik Kapsam Rekabet Avantajı

Ürün Farklılaşması Düşük Maliyet

Geniş(Çeşitli Pazar 

Segmentleri)

Farklılaştırma 

Stratejisi

Maliyet Liderliği 

Stratejisi

Dar (Küçük Bir 

Segment)

Odaklanma 

Stratejisi 

(Farklılaştırma)

Odaklanma 

Stratejisi (Düşük 

Maliyet)



Farklılaştırma Stratejileri

• İşletmeler hedef aldıkları müşteri gruplarının ürün ve hizmetleri 
konusundaki algı ve düşüncelerini bütün rakiplerden  mümkün 
olduğunca olumlu nitelikler üzerinden ayrılmasını arzularlar.

• Bu amaçla da ürün ve hizmetlerini başta marka imajı ve çeşitli fayda 
önermeleri açısından farklılaştırmaya çalışırlar  ve söz konusu farklı 
yönlerini de ürün ve hizmet tasarımı, pazarlama iletişimi ve pazarlama 
yönetiminin bütün diğer unsurlarında stratejik yaklaşımın merkezine 
oturturlar.



Maliyet Liderliği Stratejisi

• Maliyet Liderliği stratejisinin temel amacı düşük
maliyetlerle çalışan bir firma olmak ve bu şekilde
düşük fiyatlarla güçlendirilmiş ürün ve hizmetlere
rekabetçi bir konum kazandırmaktır.

• Ayrıca son dönemlerde maliyet liderliğinin yalnızca
fiyat avantajlarıyla sınırlı kalmaması gerektiği, ürünün
müşteriler açısından bütün maliyetleri göz önüne
alınarak (erişim, kurulum vb.) değerlendirilmesi
gerektiği düşünülmektedir.



Odaklanma Stratejisi

• Dar bir müşteri grubuna odaklanarak  kimi zaman özel 
farklılaştırmalarla kimi zaman hedef grubun tercihleri doğrultusunda  
çeşitli maliyet avantajları sunarak rekabet edilebilir.

• Odaklanma stratejisinin özellikle farklılaşma yoluyla daha başarılı 
olabileceği genellikle kabul gören bir yaklaşımdır. Nitekim küçük bir 
segmentin tercih ve arzularına odaklanarak başarılı olmak daha 
anlaşılabilirdir.



Karma Stratejiler

• Porter tanımladığı jenerik stratejilerden yalnızca birinin hedeflenmesi 
gerektiğini aksi takdirde işletmelerin iki arada bir derede kalıp 
kaynaklarını boşa harcayacağını iddia etmiştir.

• Pek çok yazar açısından Porter’ın bu görüşü günümüzde geçerli değildir. 
Pazar koşullarının ve müşteri tercihlerinin büyük bir hızla değişebildiği 
günümüz koşullarında işletmelerin hem farklılaşma hem de maliyetleri 
düşürme konusunda uzmanlaşmaları gereği sıklıkla ifade edilmektedir.



Treacy ve Wiersema’nın Değer 
Disiplinleri

Treacy ve Wiersema’nın görüşleri de, aynı Porter gibi, nerede rekabet
etmeliyiz ve nasıl rekabet etmeliyiz sorularından ortaya çıkmıştır. Gene
aynı Porter gibi Treacy ve Wiersema stratejiyi iş birimi seviyesinde
kurgulamış, farklı iş birimlerinin bir araya geldiği holding benzeri
gruplaşmaları daha geniş bir analiz birimi olarak değerlendirerek
kapsam dışı tutmuşlardır. Porter’dan en büyük farkları, karma
yaklaşımları yalnızca makul değil aynı zamanda zorunlu görmeleridir.



Treacy ve Wiersema’nın Değer Disiplinleri
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İşlevsel Mükemmellik

• İşlevsel mükemmellik değer disiplini, hammadde ve diğer ihtiyaçların
tedariki, ürünlerin üretimi ve müşterilere ulaştırılması süreçlerine özel
ilgi gerektiren bir stratejik yaklaşımdır.

• Hedef işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde gerek düşük fiyatlar
gerekse müşterilerin ürüne ulaşımı ve kolay kullanımı açısından liderlik
eden bir konuma gelmesidir.



Ürün Liderliği

• Ürün liderliği disiplinini takip eden işletmeler en başta yaratıcı
özelliklerini en üst aşamaya getirmiş olmalıdırlar. Bu firmalar ar-ge
çalışmaları ve teknolojik gelişmeler açısından sektör liderleridir.

• Bu işletmelerde hemen hemen hiç bürokrasi yoktur, onun yerine
yenilikler üretme yarışı vardır. Bu işletmelerin en büyük avantajları
yeniliklerle üstünleştirdikleri ürün ve hizmetlerine yüksek kar marjlarıyla
müşteriler bulabilmeleridir.



Müşterilere Yakınlık

• Müşterilere yakınlık değer disiplini müşterilere yakın olmayı, en doğru 
ve detaylı müşteri bilgilerine ulaşabilmeyi ve müşterilerle karşılıklı 
güven bağlılık esasına dayalı uzun dönemli ilişkiler geliştirebilmeyi 
gerekli kılmaktadır.

• Bu disiplinde önemli olan müşterilere satış yapmak değil, yaşam boyu 
aynı işletmenin markasına ve ürünlerine olumlu bakan ve onlar için 
gönüllü elçiler gibi çalışan sadık müşterilere sahip olmaktır.



Rekabet Avantajlarının Sürdürülebilirliği

• Eğer bir işletme rekabet sürecinde avantajlıysa bunu
sürdürebilmek ister. Aynı şekilde rekabet sürecinde dezavantajlı
durumdaki işletmeler bu durumu bir an önce kendi lehlerine
olacak şekilde düzeltmek isterler.

• Bu anlamda, bir rekabet avantajının kalıcı nitelikte
sürdürülebilir olup olmaması ya da sürdürülebilir nitelikte ki
rekabet avantajlarının ne tür özellikleri olduğu türündeki
sorular strateji geliştirme ve uygulama aşamasında önemlidir.
Bu sorulara en iyi yanıtları şimdilerde stratejik yönetim alanında
egemen paradigma olan “ Kaynaklara Dayalı Yaklaşım” ortaya
koyar.



Kaynaklara Dayalı Yaklaşım

• Kaynaklara dayalı yaklaşım, işletmelerin rekabet avantajlarının temel 
nedenlerini, başka bir ifadeyle söz konusu avantajlara sahip olmalarına 
ve kullanabilmelerine olanak sağlayan örgütsel varlık, kaynak, yetenek ve 
kabiliyetleri ana çalışma konusu olarak ele alan strateji yaklaşımıdır.

• Temel mantığı çok basit ve anlamlıdır. Eğer bir takım işletmeler 
rakiplerinden daha yüksek değer ihtiva eden ürün ve hizmetleri 
rakiplerinden daha az maliyetle üretebiliyorsa bunun bir sebebi 
olmalıdır. 



Rekabet Avantajı Doğuran Kaynaklar

• Finansal Kaynaklar

• Fiziksel Kaynaklar

• Yasal Kaynaklar

• İnsan Kaynakları

• Örgütsel Kaynaklar

• Bilgi

• İlişkiler



Dinamik Kabiliyetler

Kaynaklara dayalı yaklaşım bir işletmenin bazı yetenek ve kabiliyetlerini
dinamik kabiliyetler olarak tanımlamakta ve bunlara özel bir önem
vermektedir. Dinamik kabiliyetlerin özelliği diğer yetenek ve
kabiliyetlerin geliştirilmesi için onlara gereksinim duyulmasıdır. Bunlar bir
anlamda yetenek geliştiren yeteneklerdir. Örneğin bir işletmenin
rakiplerine oranla daha hızlı öğrenebilir ve değişebilir olması bu tür
yetenektir. Daha hızlı öğrenebiliyorsanız ilişkilerinizi de, bilgilerinizi de
diğer örgütsel yeteneklerinizi de daha hızlı geliştirebilirsiniz.



Sürdürülebilir Nitelikte Rekabet Avantajı 
Yaratan Kaynakların Özellikleri

• Alınıp satılamazlar

• Tespit edilemezler (Nedensel belirsizlik içerirler)

• Karmaşıktırlar

• Birlikte işleyerek avantaj yaratırlar

• Ancak birebir tecrübelerle geliştirilebilirler

• Geliştirilmeleri uzun zaman alır

• Kritik büyüklük  eşiklikleri vardır.



Bölüm 3
Stratejik Pazarlama Planlaması 

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Sakarya Üniversitesi



Yönetim

Genel olarak yönetim kavramı işletme amaçlarının tespiti ve bu
amaçlara ulaşmak için gerekli planların ve programların yapılması ,
stratejilerin geliştirilmesi, planların hazırlanması, uygulanmaya
konması ve sonuçların değerlendirilmesi süreci olarak
tanımlanmaktadır. Tipik bir yönetim sürecini Şekil 3.1’ deki gibi
göstermek mümkündür.



Uygulama

Analiz Analiz

A
n

al
iz

Analiz Analiz

Planlama Kontrol

Geri besleme

Tipik Bir Yönetim Süreci



Stratejik Yönetim

Bir işletmenin gelecekte varmak istediği 
hedeflerin belirlenmesi ve söz konusu hedeflere 
nasıl ulaşılacağına ilişkin stratejik seçeneklerin 

belirlendiği süreçtir.



Pazarlama Yönetimi

• Pazarlama yönetimi pazarlama hedef ve amaçlarına etkin ve verimli bir
şekilde ulaşabilmek amacıyla pazarlama faaliyetlerini planlama,
uygulama ve kontrol sürecidir. (Zikmund ve D’Amico,1996)

• Pazarlama yönetimi örgütsel amaçlara ulaşmak için firma ile hedef
alıcılar arasında faydalı mübadelelerin oluşumunu sağlamak ve devam
ettirmek amacıyla tasarlanmış programların analizi, planlanması,
uygulamaya konması ve kontrolüdür. (Kotler, vd.,1996)



Pazarlama Yönetimi Süreci

Pazarlama

Amaçları

Pazarlama 

Stratejileri
Uygulama

Kontrol



Stratejik Pazarlama Yönetimi

İşletmenin geleceğinin şekillendirilmesi amacıyla, sürekli değişen
pazar şartları altında, işletmenin mevcut kabiliyet ve kaynak donanımı
durumunun analiz edilerek, işletme vizyon ve misyonunun
oluşturulması ve arzu edilen pazarlama hedeflerine ulaşmasını
sağlayacak stratejik alternatiflerin belirlenmesi, pazarlama
programlarının formüle edilmesi, programların uygulamaya konması
ve denetlenmesine ilişkin yönetim sürecidir.



Stratejik Pazarlama ve Operasyonel Pazarlama

Operasyonel Pazarlama Stratejik Pazarlama

Günübirlik yönetim Uzun vade yönetim

Mevcut fırsatlar Yeni fırsatlar

Ürün-dışı değişkenler Ürün-Pazar değişkenleri

Bir marka veya ürüne odaklı Ürün pazarlarına odaklı

İstikrarlı çevre Dinamik çevre

Reaktif davranış Proaktif davranış

Aksiyon odaklı Analiz odaklı

Pazarlama bölümü Çapraz örgütsel organizasyon



Pazarlamanın Firmadaki Rolü

Kaynak: Lambin, J.J. (2000), Market-driven Management, McMillan Press, s. 8.’den uyarlanmıştır.



Stratejik Pazarlamada Cevap Aranan 
3 Temel Soru ?

Neredeyiz?
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Pazarlama Planlamasının Üç Seviyesi

Plan Türü

Yönetim     

Seviyesi

Karma 

Türü Stratejiler

Kaynak 

Paylaşımı Süre

Firma/Holding

(Stratejik Plan)

Üst 

yönetim

İş portföy 

karması

Firma büyüme  

stratejisi

SİB’ler 5 yıl

İşletme/SİB

(Taktik Plan)

İşletme   

Yönetimi

Ürün 

karması

İşletme/SİB 

büyüme stratejisi

Ürünler 2-5 yıl

Ürün

(Operasyonel 

plan)

Ürün        

Yöneticisi

Pazarlama 

kaması

Pazar 

bölümleme ve 

konumlandırma

Pazarlama    

karması öğeleri

1 yıl



Stratejik Analiz Birimi

Stratejik analizlerin stratejik iş birimi seviyesinde
yapılması gerekir.

Stratejik İş Birimi; bir işletmenin tamamını
kapsayabileceği gibi, işletme bünyesinde ayrı birimler
olarak düşünüldüğü veya değerlendirildiği sürece, bir
bölüm, bir ürün hattı veya tek bir ürün dahi olabilir.



Stratejik Pazarlama Planlama Süreci

Durum/Fırsat Analizi                                                                           

(İş/Ürün Karması)

Firma/SİB

Pazarlama Amaçlarının Tespiti

Firma/SİB

Büyüme Stratejisi Geliştirilmesi

Pazarlama Programlarının Dizaynı                                                               

(Pazarlama Karması)

Sonuçların Değerlendirilmesi ve

Geri Besleme

Firma/SİB Misyon/Vizyon Belirleme
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Misyon Bildirgesi

İnanç bildirgesi olarak da bilinen misyon
bildirgesi, uzun vadede işletmenin ne olmak
istediği ve kimlere hizmet vermek istediğini
ortaya koyar. İşletmenin değer sistemlerini
tanımlamanın yanında işletmenin ekonomik
ve ekonomik olmayan amaçlarını da ifade
eder.



Misyon Bildirgesinde Cevap Aranan Soru?

Biz ne iş yapıyoruz?
Ürün Odaklı Misyon

Demiryolu işletmesi
Petrol firması
Bebek maması üreticisi
Bilgisayar üreticisi
Elektrik kablo üreticisi
Vakum makine üreticisi
Vana firması 
Kozmetik firması

Pazar Odaklı Misyon 
Enerji firması
Ulaşım işletmesi
Bebek bakım işletmesi
Enformasyon işleme firması
Enerji transfer firması
Temiz çevre işi
Akışkan kontrol firması 
Güzellik, moda, sağlık firması



Tipik Bir Misyon İfadesinde 
Bulunması Gerekenler

Firmanın ürünleri ve hizmetleri
Müşteriler 
Rekabet alanı
Teknolojisi
İşletme felsefesi ve prensipleri
Firmanın rekabet üstünlükleri
Firmanın kamusal imajı ve arzu edilen imaj
Çalışanlarına yönelik tutum
…



Etkin Bir Misyon Bildirgesinin Özellikleri

• İşletmenin strateji niyetini ortaya koymalı

•Örgütsel değerler ve çalışma prensiplerini 
belirtmeli

• İşletmenin rekabet üstünlüğünün kaynakları 
vurgulamalı

• İşletmenin başlıca hedef pazarlarını belirtmeli

• İşletmenin bulunduğu sektördeki konumunu 
ortaya koymalı



Durum Analizi

Durum analizinde cevap aranan temel soru “bir işletme 
olarak pazardaki yerimiz neresidir?”

İşletme iş portföyü, pazarın çekiciliğini, mevcut pazar 
şartlarında işletmenin güçlü ve zayıf olduğu yönlerin 
tespiti, mevcut pazar şartlarında işletmenin 
karşılaşabileceği çevresel tehditler ile yeni fırsatların 
ve ürün portföyünün değerlendirilmesi durum analizi 
kapsamında yer alan analizlerdir. 



Durum Analizi

•Portföy Analizi
• İş portföy analizi
•Ürün portföy analizi

•SWOT analizi
• İç analiz (Güçlü ve zayıf yönlerin analizi)
•Dış analiz (Fırsat ve tehditlerin analizi) 



Portföy Analiz Teknikleri

•BCG Analizi (Pazar payı-Pazar Büyüme Oranı)

•GE Pazar çekiciliği-İşletme Konumu  Modeli

•Shell Yönlü-Politika Matrisi



BCG Matrisi 

Nispî Pazar Payı

Yüksek 
Düşük

P
az

ar
 B

ü
yü

m
e

 

O
ra

n
ı

Yüksek
Yıldızlar

?
Soru İşaretleri

(Problemli çocuklar)

Düşük
Sağmal İnekler

(Nakit kaynakları)
Köpekler 

 



GE Pazar Çekiciliği- İşletme Konumu Modeli

İşletmenin Konumu

Güçlü Orta Zayıf

Yüksek Çok 

çekici/Büyüme

Çekici/Yatırım 

yap

Kabul 

edilebilir/Destek

Orta Çekici/Güçlendir Kabul 

edilebilir/Destek

Kaçınılması 

gerekli/Hasat al

Düşük Kabul 

edilebilir/Sürdür

Kaçınılası 

gerekli/Hasat al

Kaçınılması 

gerekli/Yatırımlardan 

kurtul



Pazar Çekiciliği ve İşletme Konumu
Ölçme Değişkenleri

İşletme Konumu Göstergeleri

Ürün kalitesi
Pazar payı
Rekabetçi fiyat durumu
Pazarlama becerileri
Üretim gücü
Finansal güç
Dağıtım becerileri
Satış etkinliği
Kapasite kullanımı
Teknoloji becerileri

Pazar Çekiciliği Göstergeleri

Büyüme oranı
Pazar büyüklüğü
Talebin bağımlılığı
Talebin mevsimselliği
Rekabet yoğunluğu
Teknolojik değişme oranı
Giriş engelleri
Ölçek ekonomisi
Sermaye gerekliliği
Yasal düzenlemeler



Shell Yönlü-Politika Matrisi

İşletmenin Sektörel Kârlılık Konumu
Çekici değil Orta Çekici

R
e

ka
b

et
   

   
   

K
ab

ili
ye

ti Zayıf Yatırımı kes
Kademeli

çekil
Risk yüklen

Orta
Kademeli

çekil

Sürdür veya

büyümeye çalış

Daha fazla gayret 

göster

Güçlü Nakit üreticisi

Büyüme 

potansiyeli

ara

Liderliği 

muhafaza et



SWOT Analizi

• Durum analizinde uygulanan ikinci yaklaşım ise işletmenin 
pazardaki mevcut konumunun tespitine ilişkin incelemelerdir. 

• Yaygın adıyla SWOT (veya Türkçe olarak GZFT) analizi olarak bilinen 
bu yaklaşımda iki tür analiz yapılmaktadır. 

• İşsel analizde işletme, mevcut pazar şartları altında güçlü ve zayıf 
olduğu yönleri ortaya koymaya çalışmaktadır. 

• Dışsal analizde ise değişen pazar şartlarının işletme açısından yarattığı 
tehditler ve fırsatlar ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

• Böylece değişen pazar şartlarına bağlı olarak, pazarda ortaya çıkan 
ve işletmenin güçlü yönleri ile örtüşen pazar fırsatlarından fayda 
elde etme imkanını yakalayabilecektir. 



SWOT Analizi ve Stratejik Açıklık

• Bir işletmenin mevcut konumu ile olmayı arzu ettiği konumu 
arasındaki farka stratejik boşluk/aralık adı verilmektedir. 

• Bu boşluklar bazı durumlarda bir işletme için yeni fırsatlar yaratma 
imkanı tanıyarak bir stratejik fırsat açıklığı veya penceresi
sağlamaktadır. 

• Ortaya çıkan bu yeni fırsatlar büyüme stratejilerinin belirlenmesinde 
önemli ipuçları verecektir. 

• Durum analizi tamamlandığında işletme kendisi ve çevresi hakkında 
olumlu ve olumsuz yönler açısından bilgilenmiş durumdadır. 



Pazarlama Amaçları

• Yeterince spesifik ve ölçülebilir olmalıdır

• Nicel olabileceği gibi nitel de olabilir

• Şu üç noktayı dikkate olması gerekir
• Pazar  dinamiklerini dikkate almalı

• İşletme kaynak ve kabiliyetleri ile zaaflarını dikkate almalı

• SWOT analizi neticesinde ortaya çıkan fırsat ve tehditlerin doğru anlaşılmış 
olması gerekir



Büyüme Stratejileri

Ürün

Mevcut Yeni

Pazar

Mevcut Pazara Nüfuz Etme Ürün Geliştirme

Yeni Pazar Geliştirme Çeşitlendirme



Pazarlama Programlarının Formüle Edilmesi

•Hedef pazar seçimi

•Pazarlama karması geliştirme

•Konumlandırma stratejisi belirleme



Performans 
Değerlendirme,Kontrol,Geri Besleme

Etkin ve başarılı bir pazarlama yönetimi için sadece planlama yapmak,
stratejiler geliştirmek ve programlar hazırlamak yeterli olmamaktadır.
Miller tarafından yapılan bir araştırma işletmelerin yeni stratejik
girişimlerinin %70’inde uygulamaya koyma aşamasında başarısız
olduğunu ortaya koymaktadır.



Pazarlama Planlama Süreci

Pazar Fırsat Analizi (SWOT)

Ürün Hedeflerinin                  Belirlenmesi

Pazarlama Stratejilerinin Hazırlanması
Hedef Pazar                            Ürün 

Seçimi                             Konumlandırma

Pazarlama Karması (4P)

Satış ve Karlılık Tahminleri

Değerlendirme ve Kontrol

Durum Analizi



Bütçe Nasıl Oluşturulur

Pazarlama bütçesi iki şekilde oluşturulur. Yukarıdan aşağıya yöntemi
ve aşağıdan yukarıya yöntemi. İlk yöntemde önce genel pazarlama
bütçesi oluşturulur daha sonra bu bütçe alt birimlere dağıtılır. İkinci
yöntemde ise önce her bir alt ürün veya pazar için bütçe oluşturulur
daha sonra oluşturulan bu bütçeler toplanarak toplam pazarlama
bütçesi meydana çıkar.



Cezbeden Yeni Pazar Özellikleri

• İyi bir büyüme potansiyeli

• Az sayıda giriş engeli

• Rekabet avantajına sahip  olmak

• Düzenli bir tüketici talebi

• Düşük yatırım gerekliliği

• Pazar payı elde etme potansiyelinin yüksek olması

• Yüksek bir yatırım geri dönüş oranının olması



Başarılı Stratejilerin Özellikleri

• Belirsizliğin az olduğu uzun dönem hedeflere yönelik olması

• Çok iyi dış çevre analizi ve bunun stratejik planlara yansımış 
olması

• İşletmenin iç yeteneklerine ve örgütsel bilgi birikimine 
dayanması

• Etkin bir koordinasyon ile tüm işletme kaynak ve yeteneklerinin 
eşgüdümlü olarak kullanılması



4
İşletme Analizi

Doç. Dr. Yusuf KARACA

Afyon Kocatepe Üniversitesi



İşletme Analizi Nedir?

• İşletme analizi bir firmanın içyapısı ile yakın çevresi arasında 
kurulan ve firmanın işleyişini ve başarısını etkileyen unsurların ele 
alınmasıdır.

• Stratejik kararlar  alınmadan önce firmaların içinde  bulundukları  
durum çeşitli açılardan analiz edilerek alınacak kararlara sağlıklı bir 
temel oluşturulmaya çalışılır.
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İşletme Analizi Neleri Kapsar?

• Değer zinciri analizi

• Finansal analiz

• Pazarlama performans analizi

• Portföy analizleri

• İşletmenin güçlü ve zayıf yanlarının analizi

• Rekabet analizi 
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İşletme Değer Zinciri Analizi
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Değer Nedir?

• Firmalar açısından değer: Sahip olunan varlık ve kaynakların belirli 
bir tarihteki herhangi bir para birimiyle ifade olunan cari değeridir.

• Pazarlama açısından değer: Firmaların sunduğu ürün ve 
hizmetlerin, müşteriler açısından ifade ettiği değerdir.
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Değer Zinciri
Bir şirketin arz yanının (hammadde, iç

lojistik ve üretim süreci) talep yanına (dış lojistik, 
pazarlama ve satış) bağlanmasını sağlayan bir dizi katma 

değer yaratıcı faaliyeti tanımlayan modeldir.

İç
Lojistik

Üretim
Süreçleri

Dış
Lojistik

Pazarlama Satış
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Değer Yaratma ve Organizasyonel Yetenekler

Organizasyonel yetenekler; müşteri değerine büyük katkılar sağlayan 
göreceli olarak da ender sahip olunan ve yeni pazarlara girme 
zeminini yaratan özel yeteneklerdir. Pazarlama organizasyonel 
yeteneklerin merkezinde addedilmektedir.



Değer Yaratma ve Organizasyonel Yetenekler

• İşletmenin rekabet üstünlüğü; 

• faaliyetlerini  düşük maliyetle gerçekleştirebilmesine,

• kalite ve işlevlerini farklılaştırabilmesine 

bağlıdır.

• Bunun için firma içi faaliyetler ile firma dışı faaliyetler müşteriye sunulan 
değeri artıracak biçimde bütünleştirilirler. 
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Porter’in Değer Zinciri Matrisi

Firmanın altyapısı

İnsan kaynakları yönetimi

Teknoloji geliştirme

Tedarik satın alma

Üretim 
yönlü 
lojistik

Faaliyetler
Dağıtım 

yönlü 
lojistik

Pazarlama 
ve satışlar

Hizmetler
Kâr 

marjı

Kâr 
marjı

Temel Faaliyetler

Destek

faaliyetler
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Finansal Analiz

• İşletme amaçlarına uygun olarak, bir veya birden fazla döneme ait 
finansal tablolarda yer alan kalemlerin değişik analiz tekniklerinden 
yararlanılarak analiz edilmesi, yorumlanması ve işletmenin içinde 
bulunduğu şartların göz önüne alınarak değerlendirilmesi işlemidir 
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Finansal Analizin Amaçları

• İşletme faaliyetlerinde başarı ve etkinliğin ölçülmesi

• Hedeflere ulaşılamamasının sebeplerinin araştırılması

• Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesi

• Geleceğe ilişkin planların hazırlanması

• İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli yükümlülüklerini 
karşılayabilme gücünün belirlenmesi

• İşletme faaliyetlerinin denetlenmesi ve yürütülmesi.Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK  
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Finansal Analiz Teknikleri

• Karşılaştırmalı analiz

• Yüzde analizi

• Trend analizi

• Oran analizi (en çok kullanılan analiz türüdür)
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Oran Analizi

• Likidite Oranları

• Finansal Kaldıraç (Borçlanma) Oranları 

• Varlık Kullanımı Etkinliği (Faaliyet) Oranları

• Kârlılık Oranları 
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Likidite Oranları

• Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 

• Likit (Asit Test) Oranı = Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli 
Borçlar
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Faaliyet (Varlık Kullanımı Etkinliği) Oranları

• Varlık Devir Hızı = Net Satışlar / Toplam Varlıklar

• Stok Devir Hızı= Net Satışlar / Stoklar

• Alacak Devir Hızı= Net Satışlar / Ticari Alacaklar

• Alacakların Ortalama Tahsil Süresi=  360 / Alacak Devir Hızı
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Kârlılık Oranları

• Net Kâr Marjı = Net Kâr /  Net Satışlar

• Varlık kârlılığı = Net Kâr / Toplam Varlıklar

• Özsermaye Kârlılığı = Net Kâr / Özsermaye
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Finansal Kaldıraç (Borçlanma) Oranları

• Toplam Borç Oranı =  Toplam Borçlar (Yabancı Kaynaklar) / Toplam 
Varlıklar

• Uzun Vadeli Borç/Özsermaye Oranı
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Pazarlama Performans Analizi

Pazarlama düzenli aralıklarla incelenmesi gereken bu işlevlerden
biridir. Bu şirketler pek çok pazarlama sorunları üzerinde yeniden
düşünmektedirler. Pazarlama işlevini incelemek, değerlendirmesini
yapmak ve geliştirmek için izlenen en iyi yol bir pazarlama
denetlemesi yapmaktır. İşletmenin pazarlama performansına yönelik
son yıllarda, pazarlama metrikleri gibi, öne çıkan çeşitli pazarlama
performans göstergeleri bulunmaktadır.



Pazarlama Metrikleri (Göstergeleri)

• Zihinsel Tüketici Göstergeleri 

• Pazarla İlgili Göstergeler

• Davranışsal Tüketici Göstergeleri

• Finansal Göstergeler



Pazarlama Kontrol Süreci

• Yıllık plan kontrolü

• Kârlılık kontrolü

• Etkinlik kontrolü

• Stratejik kontrol
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Portföy Analizi

• İşletmenin mevcut yatırımlarını, kullanılan çeşitli 
ölçülere göre değerlendirme, bunların gelecekte 
sağlayacakları yarar ve olanakları tahmin etme, 
nihayet bu değerlemeden hareket ederek işletmenin 
elindeki kaynakların tahsisinde yol gösterme amacıyla 
yapılan analitik bir tekniktir.

• İşletme stratejilerinin seçimine yol göstermesi 
amacıyla, her bir stratejik iş biriminin (SİB) değişik 
ölçülere göre değerlendirilmesi ve bunların gelecekte 
işletmeye sağlayacağı faydanın tahmin edilmesi 
sürecidir 
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İşletmenin 
Güçlü ve Zayıf Yönlerinin 

Belirlenmesi 

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK  

Beta Yayınları  İstanbul 2009  



SWOT Analizi

• SWOT bir mevcut durum analizidir 

• SWOT organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve 
tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir 

• SWOT bir firmanın karşılaştığı çevresel imkanlar ve tehditlerin ve o 
firmanın içsel güçlü yanları ve zayıflıklarının kısaltılmış adıdır 
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Fırsatlar Tehditler

Zayıf
Yönler

Fırsatlardan yararlanarak 
hangi zayıf yönler yok 

edilebilir?

Tehlikelerle zayıf yönlerin 
karşılaşmaması için ne 

yapılabilir?

Kuvvetli
Yönler

Fırsatlardan yararlanmak 
için hangi kuvvetli yönler 

kullanılabilir?

Yaklaşan tehditlerden hangi 
kuvvetli yönler yardımıyla 

kaçınılabilir?

SWOT Analizi Değerleme Matrisi
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İşletme Fonksiyonları Yaklaşımı

• Bu yaklaşımda güçlü ve zayıf yönler, o endüstride faaliyette bulunan 
işletmelerin veya stratejik iş birimlerinin fonksiyonel özellikleri ile 
değerlenen işletmenin fonksiyonel özelliği çeşitli nitelikleri bakımından 
kıyaslama yapılarak tespit edilmektedir. Aşağıdaki unsurlar değerlendirilir

• Pazarlama ve dağıtım faktörleri
• Finans ve muhasebe faktörleri
• Araştırma - geliştirme ve teknoloji faktörleri
• Üretim ve tedarik faktörleri
• Endüstri ilişkileri ve insan kaynakları  faktörleri
• İşletme değerlemede sinerji faktörleri
• İşletmenin yönetsel kaynaklarına ilişkin faktörler
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İşletmenin Rekabet Üstünlüğünün 
Kaynakları
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Rekabet Ortamını Etkileyen Unsurlar

• Düşük fiyat, yüksek kalite

• Seçim özgürlüğü

• Teknolojik gelişme

• Kaynak tahsisinde etkinlik

• Artan rekabet gücü
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İşletmelere Rekabet Avantajı Sağlayan Unsurlar

• Mekan ve çevreye özgü avantajlar

• Girdiye özgü avantajlar

• Üretim sürecine özgü avantajlar

• Ürüne özgü avantajlar

• Müşteriye özgü avantajlar
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5
Sektör ve Rekabet Analizi

Yrd. Doç. Dr Hülya BAKIRTAŞ

Aksaray Üniversitesi



Sektör ve Rekabet Analizi

A) Dış Çevre Analizi

• Küresel gelişmelerin analizi

• Makro değişmelerin analizi

B) İç Çevre Analizi

• Sektör Analizi

• Rakip Analizi



Küresel Gelişmelerin Analizi

•Küreselleşme; rekabet, ürün pazarı, kaynak tedariki alanlarında dünya çapında 
karşılıklı bir bağımlılık meydana getirmiştir.

•Küreselleşme, pazarlar arasındaki mesafelerin ortadan kalmasına ve işletmelerin 
küresel rakiplerle mücadele etmesine neden olmuştur. Bu zorunluluk beraberinde, 
işletmelerin faaliyet alanlarının, üretim ve rekabet etme biçimlerinin, uyguladıkları 
stratejilerin, işletmelerin organizasyon yapısının ve yönetim anlayışının değişmesini 
de zorunlu hale getirmiştir.

•Küreselleşme bazı işletmeler açısından bir fırsat bazı işletmeler açısından bir tehdit 
oluşturmaktadır. Örneğin, karbon gazının emisyonu ve iklim değişikliği,  araba 
ve akaryakıt işletmeleri için bir tehdit oluştururken; alternatif yakıt ve enerji 
etkinliği sağlayan araçlar için bir fırsat oluşturmaktadır. 
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Küresel Gelişmelerin Analizi

• Küreselleşme, rekabet, ürün pazarı, kaynak tedariki alanlarında dünya çapında 
karşılıklı bir bağımlılık meydana getirmiştir.

• Küreselleşme sürecinin giderek hızlanması, işletmelerin faaliyet alanlarının üretim ve 
rekabet etme biçimlerinin , uyguladıkları stratejilerini işletmelerin organizasyon 
yapısının ve yönetim anlayışının değişmesine neden olmuştur.

• İşletmeler, küreselleşmeyle birlikte, kızışan rekabet ortamında pazarlama iletişimi 
çabalarında bir standardizasyona gitmekte ve pazarlama iletişimi unsurlarını sinerjik 
bir biçimde kullanmaktadır.

• Küresel pazarlar hem işletmenin  satış ve karlarının büyümesine olanak sağlarken, 
hem de ülke sınırdaki farklı Pazar ve rekabet koşullarında işletmenin pazarlama 
programlarını uyarlamasını gerektirmiştir.

• Küreselleşme neticesinde ucuz emek ve yatırım maliyetleri nedeniyle Çin, Hindistan, 
Polonya gibi ekonomiler yükselen pazarlar olarak ön plana çıkmıştır.
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Küresel Gelişmelerin Analizi

• Küresel ısınmanın kağıt-orman, gıda, otomotiv, kimya gibi birçok sektörleri üzerindeki 
olumsuz etkileri çeşitli şekillerde önlemler almayı gerektirmiştir.

• sera gazı kullanımının azaltılması
• üretim tesislerinde enerji tasarrufunun yapılması
• atıkların geri dönüşümünü yapılarak tekrar kullanılması
• enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu olan lojistik yönetimi
• hammadde verimliliğine yönelik geliştirilen yeni ürün ve hizmetler

• Küresel ekonomik kriz nedeniyle, doğalgaz fiyatları yükselmiş, bununla birlikte üretim 
sürecinde doğalgazı girdi olarak kullanan üreticilerin üretim maliyetleri artmıştır. 
İşletmelerin bu krizin etkilerini en az yarayla atlatabilmek için ilk etapta, sermayenin 
kontrolü ve verimli yönetimi, masrafları kısma, nakitte kalma gibi önlemleri aldığı 
görülmektedir. Bunun yanı sıra bazı işletmeler de; kapasite daraltma, işgücü 
kapasitesini azaltma gibi önlemleri uygulamaya koymuştur. 

• Sonuç itibariyle, küresel gelişmeler hem sektörü hem de pazarı ciddi anlamda 
etkilemektedir.
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Makro gelişmelerin analizi

• Makro çevre; işletmeleri kuşatan, faaliyette bulunmalarına sebep olan 
ve/veya faaliyetlerini düzenleyen, şekillendiren demografik, ekonomik, 
sosyo-kültürel, teknolojik, ekolojik, politik ve yasal  unsurların tümünü ifade 
eder. 

• Bu faktörler bir yandan pazar büyüklüğünü doğrudan etkilemek suretiyle 
pazar çekiciliğine tesir ederken, diğer yandan insan kaynakları ve üretim gibi 
işletme bölümlerini de etkilemek suretiyle, işletmenin rekabet stratejilerini 
belirler ve şekillendirir. 

• Makro çevre analizinin aşamaları;

• Fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

• Süreklilik analizi

• Öngörüleme ve senaryo geliştirme
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Demografik gelişmelerin analizi

• Demografik faktörler; bir toplumun nüfus büyüklüğü, nüfusun yaş ve 
cinsiyet dağılımı, hane halkı sayısı ve büyüklüğü, nüfusun kentleşme 
oranı, gelir, eğitim düzeyi vb. unsurları içerir.

• İnsanlar, pazarı oluşturduğundan, demografik gelişmelerin doğru analizi 
başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmak açısından önemlidir.

• Analizlerde bu faktörlerin ani değişime uğramadığının, zamana yayılı bir 
değişim gösterdiğinin her zaman akılda tutulması gerekir. 
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Sosyo-Kültürel gelişmelerin analizi (I)

• Sosyo-kültürel faktörler; bir toplumdaki insanların tutumları, inançları, 
normları, gelenekleri ve yaşam tarzlarını içerir.

• Bu unsurlar, insanların yaşam şekillerini etkilemekte ve tüketicilerin bir 
işletmenin hangi ürününü, nereden, nasıl ve ne zaman alacağını 
belirlemesine yardımcı olmaktadır. Kültürel değerlerdeki değişimler 
pazarlamacılar için fırsatlar oluşturabilmektedir.
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Sosyo- Kültürel gelişmelerin analizi (II)

• Sosyo- kültürel ve demografik gelişmelere paralel olarak, son 
yıllarda iki eğilim dikkat çekmektedir. Bunlar:

• Bir aileyi oluşturan her bireyin kendi satın alma kararını vermesi ve bu 
durumun doğal bir sonucu olarak, aynı ailede aynı tip dayanıklı 
tüketim malının birkaç farklı türüne rastlanılabilmesidir. 
(Bireyselleşme etkisi)

• İşletmelerin, tüketicilerin karakteristikleri ve satın alma davranışı 
arasındaki ilişkiyi görme yeteneğindeki gerilemedir. 
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Ekonomik gelişmelerin analizi (I)

• Ekonomik değişkenler; dünya ticaret hacmi, gayri safi milli hâsıla, enflasyon oranı, 
tüketici güven indeksi gibi değişkenlerle ölçülen ekonomik durum değişkenlerini; 
ödenen ücret ve maaşlar, kişi başına kullanılabilir gelir, tüketici kredileri, sosyal 
güvenlik primlerinin büyüklüğü gibi tüketicinin satın alma gücünü gösteren 
değişkenleri ve işsizlik, ihracat, enerji fiyatları gibi, diğer değişkenleri içerir. 
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Ekonomik gelişmelerin analizi (II)

• Ekonomik faktörlerdeki değişim, sırasıyla, aşağıdaki şekilde bir etkileşime 
neden olabilir. 

• Tüketicilerin harcama isteğini ve hane halkı gelirlerini etkiler. 
• Bu etki tüketici güven endeksinde değişim meydana getirir. 
• Tüketici güven endeksindeki değişim işletmenin pazara ve 

pazarlamaya ilişkin kararlarını etkiler. 
• Düşük güven duygusuna sahip tüketiciler, ödeme gücüne sahip olsalar 

bile, ürün için daha yüksek fiyat ödemeye istekli olmayabilirler.
• Bu değişim işletmelerin fiyatlama politikalarını etkiler. 
• Fiyatlama politikalarındaki değişim pazardaki talep üzerinde değişim 

meydana getirir.

• Ancak ekonomik değişimin etkileşim mekanizması pazara göre farklılık 
göstermektedir.
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Teknolojik gelişmelerin analizi (I)

• Teknolojik değişim ya tümüyle yeni endüstrileri oluşturmak ya da mevcut 
endüstrilerde radikal değişiklikler yapmak veya yıkmak yahut da yeni 
teknolojilerle ilişkisiz olan pazarları ve endüstrileri uyarmak suretiyle pazarı 
etkilemektedir.

• Teknolojik gelişmeler endüstrileri ileriye taşırken ve tüketicilerin talep ettiği 
mal ve hizmet çeşitliliğini arttırırken, aynı zamanda pazardaki ürünleri hızla 
fonksiyonsuz ve talep edilmez hale getirmektedir. Bu teknolojinin yaratıcı 
yıkımının doğal bir sonucudur.

• Temel teknolojik araştırmaların yapılması işletme açısından yüksek bir maliyet 
getirdiğinden, pazarda lider işletmelerin bu tür harcamaları yaptığı 
gözlenmektedir. Ancak, bu işletmelerin ürün geliştirme maliyetini kurtarması 
için, işletmenin yeterli zamana ve pazar potansiyeline sahip olması sürecin 
devamlılığı açısından önemlidir. Çünkü işletme, ürün geliştirme sürecinin 
sonunda rakiplerine karşı bir takım avantajlar elde edemezse bu tür 
maliyetlere katlanmak istemeyecektir.
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Teknolojik gelişmelerin analizi (II)

• Özellikle iki teknolojik devrim işletmelerin rekabetçi davranışlarını 
etkilemiştir. Bunlar; internet ve mikroişlemcidir.

• İnternet, önemli bir şekilde rekabetçi endüstri yapısını değiştiren, sadece yeni 
pazarlama iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda bir bütün olarak pazara girmenin de 
yeni bir yoludur. Küçük işletmeler internet sayesinde hemen hemen bir maliyete 
katlanmaksızın, ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşabilmektedir.

• Mikroişlemci; veri toplama, işleme ve dağıtmada köklü değişimler yaratarak, üretim 
teknolojisinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Bunun yanı sıra teknolojik değişim 
oranlarının artırmasına da hizmet etmiştir. Mikroişlemciler sayesinde artan bilgi miktarı, 
şu an depolanabilmekte, analiz edilmekte ve geçmişten daha hızlı bir şekilde 
düzenlenmektedir. Müşteri verilerini elde etmek yoluyla yaratılan veri madenciliği, 
rakiplerden daha güçlü ve daha uzun süren ilişkileri elde etme potansiyeli olan 
işletmeler için önemli bir pazarlama kaynağı oluşturmuştur.
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Politik ve yasal gelişmelerin analizi

• Politik ve yasal çevre, genel anlamda yasalar; hükümet düzenlemeleri, iktidardaki 
parti veya partilerin öncelikli amaçları ve anlayışlarını ifade eder.

• Çevre politikaları, medya politikası, sübvansiyonlar, istihdam politikası, para 
politikası ve maliye politikası gibi politik ve yasal gelişmeler bir işletmeye ya 
doğrudan ya da dolaylı olarak fırsatlar ya da tehditler sunabilir. Buna örnek 
olarak, belirli ürünler için katma değer vergisi oranındaki bir azalma verilebilir.

• Politik ve yasal gelişim sıklığı arttığı için pazarlamacılar; planlarını hazırlarken 
bağımsız hareket etme yetenekleri azalır. Çünkü yasal ve politik alandaki 
karmaşıklık artmakta ve şirketler planlarını şirketin hukuk danışmanı, halkla 
ilişkiler ve tüketici işleri bölümlerinin onayından geçirmek zorunda 
kalmaktadırlar.
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Ekolojik gelişmelerin analizi

• Ekolojik faktörler; iklim, su, doğal kaynak vb. faktörleri içermektedir. Ekolojik 
gelişmeler için, kısa vadeli öngörülerde bulunmak mümkünken, bu gelişmelerin 
uzun dönemde hangi boyuta ulaşacağını öngörmek zordur.

• Ekolojik faktörler, doğrudan ya da dolaylı olarak bir işletmenin pazarlama 
kararlarını etkileyebilir. Örneğin; deli dana ve kuş gribi gibi hastalıkların 
yaşanması ekolojik çevredeki değişimlerden kaynaklanmış ve yaşanan bu 
olumsuz gelişmeler, toplumun tüketim alışkanlığında da önemli değişikliklere 
neden olmuştur. Benzer bir şekilde işletmelerin ürettiği bazı ürünler, özel doğa 
koşulları gerektirmektedir. Bu nedenle işletme kuruluş yerini seçerken, ekolojik 
çevreyi de dikkate almak zorundadır.
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Rekabet Analizi

• Rekabet; belli bir sektördeki işletmelerin birbirleri arasındaki 
mücadelenin boyutunu veya bir işletmenin tüm rakiplerini veri alarak 
giriştiği mücadeleyi ifade eder. Buna göre rekabetin iki boyutu şunlardır: 

• Sektör rekabeti  (Sektörel rekabet analizi)

• Firmalar arası rekabet (Firmalar arası rekabet analizi)

• Bu iki analiz arasındaki en önemli fark; sektörel analizde rekabet bir 
bütün olarak analiz edilirken, rakip analizinde bireysel rakipler analiz 
edilmektedir. Sektörel analizde odaklanılan nokta, rekabetçi güçlerdir. 
Rakip analizi, rakip X ve rakip Y gibi rakiplerin davranışlarını tahmin 
etmek ve analiz etmek üzerinde odaklanır.
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Sektörel Rekabet Analizi

• Pazar ve Sektör Ayrımı

• Pazar, benzer ihtiyaçları satın alan tüketici gruplarının yer aldığı mekanizmayı 
ifade eder. 

• Sektör ise, ortak ürün ve teknolojileri kullanan organizasyonların yer aldığı 
mekanizmadır. 

Örneğin; motorlu taşıtların üretildiği mekanizma sektörken, 
otomobilleri tüketiciyle bir araya getiren mekanizma pazardır. 
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Sektörel analiz süreci

Pazarların ve sektörlerin tanımlanması

Sektör dinamiklerinin incelenmesi

Pazar ve Sektördeki Değişimlerin Analizi

Sektörel Rekabet Belirleyicilerine Göre Sektörel Rekabetin Analizi
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Pazarların ve sektörlerin tanımlanması

• Sektöre ve dolayısıyla pazar yapısına ilişkin en temel tanımlayıcı bilgiye, 
rakiplerin fiyat değişimlerine nasıl tepki gösterdiklerine ve fiyat belirleme 
güçlerine bakılarak ulaşılabilir. Pazar yapıları işletmelerin fiyat belirleme 
güçlerine ve fiyat dışı rekabet unsurlarını kullanma düzeylerine göre 
sınıflandırılabilir.

• Sektör veya pazardaki işletmelerin fiyat belirleme güçlerine göre pazarlar iki 
kategoriye ayrılabilir:

• tam rekabetçi pazar

• eksik rekabetçi pazar
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Sektör dinamiklerinin incelenmesi (I)

• Sektör dinamiklerinin incelenmesi sürecinde iki tür bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır:

• Sektörün tanımlayıcı profili

• Tedarikçiden son kullanıcıya kadar değer eklenen sistemlerdeki çeşitli işletmelerin yer aldığı 
dağıtım veya değer zinciri kanalının analizi 
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Sektör dinamiklerinin incelenmesi(II)

• Michael Porter’ın sektörel rekabeti belirlemede 
önerdiği rekabetçi faktörlerin etkisiyle rekabetin 
geleneksel görünümü değişime uğramıştır.

• Mevcut işletmeler arasında yaşanan rekabet

• Sektöre yeni girecek olan işletmelerin oluşturacağı tehditler 

• İkame ürünlerin tehdidi 

• Tedarikçilerin pazarlık gücü

• Alıcıların pazarlık gücü
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Sektör dinamiklerinin incelenmesi(III)

• Beş güç modeli

• İşletmenin sektörü derinlemesine inceleyerek, her bir rekabet kaynağını analiz ederek 
başarılı bir strateji geliştirebilir

• İşletmeler üzerinde yarattığı rekabet baskısı ve işletmenin kaynaklarına ilişkin bilgi, 
işletmenin güçlü ve zayıf yönlerine ışık tutarak, işletmenin sektördeki konumunun 
canlanmasına yardımcı olur

• İşletmenin en fazla kazanç sağlayabileceği ve sektör trendlerinin fırsatlar ve tehditler 
açısından en fazla öneme sahip olduğu alanların ortaya çıkmasına olanak sağlar
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Sektör dinamiklerinin incelenmesi(IV)

• Bazı üreticiler herhangi bir aracı kullanmadan doğrudan son 
kullanıcıya ulaşırken; çoğu işletme dağıtım kanalı kullanarak 
tüketiciye ulaşmaktadır. İşletmenin tedarikçi karşısındaki pazarlık 
gücünü belirlemek için dağıtım kanalındaki ilişki türleri 
tanımlanmalı ve değerlendirilmelidir.

• Pazardaki tedarik yapısını belirleyen faktörler:
• tedarikçi sayısı, 

• ürün farklılaştırma derecesi,

• tedarikçilerin odaklanma derecesi

• bir pazardaki işbirliğidir.

Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK  

Beta Yayınları  İstanbul 2009  



Sektör dinamiklerinin incelenmesi (V)

• Tedarikçilerin rekabetçi davranışları üzerinde etkili olan unsurlar 
şunlardır:

• Pazar büyüklüğü 

• Sektördeki sabit ve değişken maliyetlerin düzeyi 

• Minimum etkin ölçek düzeyi 

• Potansiyel üretim kapasitesi 

• İşletmelerin stratejik çabaları 

• Üretim teknolojisine ilişkin belirsizlik 

• Giriş-çıkış engelleri 
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Pazar ve Sektördeki Değişimlerin Analizi

• Pazar Çekiciliği

• Makro çevresel faktörler, toplam pazar faktörleri ve sektör yapısından 
oluşan üçlü kombinasyon bir pazarın çekiciliğini belirler.

• Pazarın çekiciliğine ilişkin sonuçlar, özellikle analiz edilen pazar için 
büyüme stratejilerini ve pazarlama amaçlarını ifade etmek açısından 
önemlidir.

• Pazar büyüklüğü bir pazarın çekiciliği için önemli bir kıstas olmakla 
birlikte, işletmelerin rekabette bulundukları pazardaki beklentiler de 
işletme davranışları açısından önemli bir diğer kıstastır. 
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Sektörel Rekabet Belirleyicilerine Göre 
Sektörel Rekabetin Analizi

Sektörel rekabet belirleyicileri şunlardır: 

• İşletmenin karlılığı

• Sektöre yeni girecek işletmeler

• İkame ürünler

• Tedarikçilerin ve alıcıların pazarlık gücü

• Sektördeki mevcut rakipler
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Rakip Analizi

• Rakip analizi, mikro düzeyde bir rekabet analizi olup;
rakiplerin davranışlarını, faaliyetlerini ve tepkilerini analiz
etmek ve öngörülerde bulunmak için yapılır.

• Rakip analizinin amacı; rakiplerin her birinin güçlü ve zayıf
yanlarını belirlemek ve rakiplerin gelecekteki davranışlarını
tahmin etmektir.

• 1990’lı yıllarda rakibi yenmek yerine işletmelerin rakiplerini
gelecekteki işbirlikçileri olarak tanımladığı bir anlayış
gelişmiştir. Küreselleşmenin sonucu olarak çoğu sektörün
ayakta kalabilmesi rakipleri yenmekten ziyade rakiplerle
yapılan işbirliği ile mümkündür.
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Rakip analizi süreci

Rakiplerin tanımlanması

Potansiyel rakipler ile 

amaçlarının tanımlanması

Rakiplerin mevcut stratejilerinin 

analizi

Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin 

analizi

Rakiplerin gelecekteki stratejilerinin 

öngörülmesi
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Rakiplerin tanımlanması ve Rekabet Düzeyi

• İşletmeler temel rakiplerini tanımlama ve değerlendirme sürecinde

• Rakiplerin faaliyet alanını ve amaçlarını 

• Yönetim deneyimlerini, yeteneklerini ve zayıflıklarını

• Pazardaki konumlarını

• Pazar eğilimlerini, hedef pazarlarını ve sahip oldukları müşteri 
tabanını 

• Her bir hedef pazar için konumlandırma stratejilerini, 

• Sahip oldukları yeteneklerini

• Finansal performanslarını

dikkate almalıdır. 
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İşletmeler arası rekabet çeşitleri

• Marka bazında rekabet

• Ürün bazında rekabet

• Jenerik bazda rekabet

• Toplam bütçe bazında rekabet



Rakiplerle örnek bazı rekabet türleri

Ürün kategorisi Marka rekabeti Ürün rekabeti Jenerik rekabet Toplam bütçe rekabeti

Spor görünümlü
araçlar

(Taşıma)

Ford Escape
Toyota Rav4
Honda CR-V

Kamyonlar
Otomobil
Minivan

Kiralık araçlar
Motosiklet
Bisiklet

Tatil
Borçlardaki azalma
Evin yeniden dekore 
edilmesi

Meşrubat
(Serinletici)

Coca-Cola
Pepsi Cola
Cola-Turco

Çay
Portakal suyu
Şişe su

Çeşme suyu
Şeker
Sakız
Patates cipsi

Filmler
(Eğlence)

Güz Sancısı
Beyaz Melek
Issız Adam

Kablolu TV
Belediye yayını
Video kiralama

Atletizm 
yarışmaları
Alış veriş 
merkezleri
Konserler

Alışveriş
Okuma
Balık tutma

Üniversite
(Eğitim)

Koç
Sabancı
Beykent

Meslek okulu
Özel okullar
Açıköğretim 
okulları

Çıraklık
Kitaplar
CD-romlar

Yeni arabalar
Tatiller
Yatırımlar
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Rakipleri tanımlamada kullanılan bazı yöntemler

• Rekabet temelli yöntem

• Müşteri temelli yöntem
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Rekabet temelli yönteme göre
rakiplerin tanımlanması

• Yöneticinin bilgi ve deneyimleri 
üzerinde odaklanan yaklaşım

• Stratejik gruplar üzerinde 
odaklanan yaklaşım 
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Müşteri temelli yönteme göre
rakiplerin tanımlanması

• Müşterilerle birlikte doğrudan tanımlama

• Müşterilerin marka değiştirmesine yönelik olarak toplanan verilerle tanımlanması

• Çok boyutlu dereceleme (MDS-multi dimensions scaling) tekniği
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Potansiyel rakiplerin belirlenmesi

• Potansiyel rakip, bir sektör ve pazara girmeye ilgi duyan işletmelerdir.

• Potansiyel bir rakibin pazara girip giremeyeceği, pazara giriş 
engellerinin yapısı ve büyüklüğüne bağlıdır.

• Pazara giriş engelleri

• Sermaye gerekleri,
• Ölçek ekonomileri, 
• Dağıtım kanallarına erişim, 
• Ürün farklılaştırması,
• Geçiş maliyetleri,
• Devlet Politikaları
olarak belirtilebilir.
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Rakiplerin amaçları

İşletme rakiplerin bugünkü ve gelecekteki amaçlarını tanımlayabilmek 
için şu üç soruya cevap vermelidir.

1) Rakipler neyi başarmak istiyorlar?

2) Niçin başarmak istiyorlar?

3) Başarılarıyla tatmin oluyorlar mı?



Rakiplerin mevcut stratejilerinin analizi

• Rakiplerin mevcut stratejisini belirlemek ve değerlendirmek için şu soruya 
yanıt aranmalıdır: Şu an rakipler tam anlamıyla ne yapıyor? 

• Bu sorunun cevabı şu yollarla elde edilebilir: 

• Rakibin pazarlama stratejisi, rakibin pazarlama karması unsurlarının 
gözlenmesi ve analiz edilmesiyle belirlenebilir. 

• Rakibinin pazarlama stratejisinin anlaşılması için, rakibinin sahip 
olduğu bilgiyi nasıl kullandığının incelemesi gerekir. 

• Rakipleri tarafından hedeflenen pazar bölümlerini belirlemek için, bir 
yandan rakibin medya seçimini ve reklam mesajını incelemeli diğer 
yandan ise pazar araştırması yapmalıdır. 

• Rakibin dağıtım kanalı seçimini incelemek suretiyle, rakibin hedef 
pazar seçimine ilişkin bilgiler elde edilebilir. 

• Rakipler tarafından tanımlanan hedef pazarın analizini yapmak 
yoluyla, yoğun rekabetin olduğu pazar bölümlerini belirler.
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Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi (I)

• Bu aşamada, üç soru yanıtlandırılmalıdır. Bu sorular:

• Hangi kaynak ve beceriler, pazarda önemlidir? Diğer bir ifadeyle, başarının belirleyicileri 
nelerdir?

• Rakibin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

• Ulaşılan sonuçlar neyi betimler?

• Rakip analizinde, rakiplerin olası tüm güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekten 
kaçınılmalıdır. Bunun yerine, belirli bir pazarda hangi kaynak ve becerilerin 
en önemli olduğu belirlenerek, rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri analiz 
edilmelidir. 
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Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi (II)

• Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi için pazarla ilgili 
kaynakların ve becerilerin tanımlanmasında aşağıda ifade 
edilen sorulara yanıt aranır. Bu sorular:

• Başarılı işletmeler niçin başarılıdır?/Başarısız işletmeler niçin 
başarısızdır?

• Temel müşterinin güdeleyicileri nelerdir?

• Üretim sürecindeki hangi aşama en yüksek katma değer 
yaratmaktadır?/Hangi aşama en yüksek maliyete neden olur?

• Sektör ve pazar bölümleri arasındaki giriş engelleri nelerdir? 

• Değer zincirinin hangi unsurları rekabet avantajı yaratabilir?
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Rakiplerin beklenilen stratejileri

• Bir rakibin gelecekteki stratejilerini tahmin etmek için:

• Rakipler mevcut durumlarından memnunlar mı?

• Rakiplerin stratejisi değiştirme olasılığı nedir?

• Rakibin zayıf olduğu nokta neresidir?

• Rakibi en büyük ve en etkin saldırı yapmaya kışkırtan nedir?

şeklindeki sorulara yanıt aranmalıdır. 
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Rakiplerin Stratejilerini Öngörüleme 
Yöntemleri

• Delphi araştırması

İşletmedeki uzmanların katıldığı çeşitli oturumlarda, işletmelerin zayıf
olduğu noktaları belirlemeyi amaçlar

• Rol oynama yöntemi

Oyuna katılan bireylerle öncelikli olarak pazarın tarafları belirlenir. Her
bireyin rolüne bağlı kalarak , belirlediği amaçlar temelinde bir plan
oluşturması istenir.



KAYNAKÇA

1. Ürün Kararları ve Yönetimi; Prof. Dr. Remzi Altunışık

2. Prof. Dr. Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi,

3. Prof. Dr. Ercan Gegez, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri,

4. Prof. Dr. Oktay Alpugan, Küçük İşletmeler,

5. Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Küresel Pazarlama,

6. Prof. Dr. Kenan Aydın, Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler,

7. Ayşe Oya Benli, İhracatta Fiyatlandırma ve Teklif Hazırlama-İGM

8. Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım, Beta 
Yayınları  İstanbul 2009  

6–400


