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11 Eylül'de, başlıca hedefleri Dünya Ticaret Merkezi'ni seçen teröristler sadece mümkün olduğu kadar çok Amerikal ı'yı öldürmeyi amaçlam ıyorlard ı. Bu hedefin vurulmas ı
aynı zamanda ABD'nin ekonomik gücünün görkemli bir sembolünün, ekonomisinin
ve kapitalizmin fikir ve değerlerinin yerle bir edilmesi anlam ına geliyordu. Sald ırıların
yaratt ığı şok ve yeni başlayan terörizme karşı savaş pek çoldar ımn korktuğu gibi, küresel bir durgunluğa yol açarsa, bat ının pazar ekonomisi sorgulanmaya ba şlayacak. Bu
durumda söz konusu olacak olan sadece her ciddi ekonomik yava şlamanın da gerekti ği
gibi ruh halinde kısa süreli bir değişiklik mi yaratacak, yoksa teröristlerin ABD'nin ve
Batı'nın ideolojisine saldırısı, eğer gerçekten amaç bu ise, daha derin bir cevab ı, bir yedinden değerlendirmeyi, hatta bu ideolojinin yeniden de ğerlendirilmesini mi gerektirecek işte bunu zaman gösterecek.
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Batı ideolojinin sorumlu tutuldu ğu suçlar için bir s ınır yok mudur? Bat ı'nın uygulamadaki ideolojisi için söylenenler; y ıllardan beri uygulamalar zengin Bat ı'nın tüketicilerini ezmekle kalmıyor, demokrasiyi kısırlaştırıyor, çevreyi kirletiyor, üçüncü dünya
ülkelerinde ise yoksulluğu kemikleştiriyor. Bunlar hep söylenenlerdi. Bunlar bugün Bat ı
ideolojisinin, küresel ideolojik bir fetih için ütopik bir şema olduğudur. Kültürel bir fetih olduğunu söyleyenler acaba yan ılıyorlar mı? Kimse insanları zorla bir yola itmiyor
ama, Batı'nın maddi cazibesi insanları ne ölçüde etkilemektedir. Mc Donald's insanlar ı
tüfek zoruyla dükkanlar ına sokmuyor. Nike spor ayakkab ılarını giymeleri için insanlar ı
hapis cezası ile tehdit emiyor. E ğer insanlar bunlar ı satın alıyorlarsa, Batı'nın zorlaması
ile değil, cazibe merkezi olmas ı dolayısıyladır. işgalin ve fethin günümüz dünyas ında
görüntüsü değişmiştir. Askeri işgaller geçici ve tepki çekicidir.
Dünya üzerindeki ekonomik ve teknolojik geli şmeler, yeni bir toplumun habercisi,
futuristler gelece ğin dünyası konusunda kafa yoruyorlar. Geli şmelerin ivme kazandığı
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bir dünyada, öyle zannediyoruz ki, kendimizi bir sonraki yeni bir toplumun içinde bulacağımız kuşku götürmez. Yani yar ın düşündüğümüzden de yakın. Bir sonraki toplum,
20.yüzyılın sonlarındaki toplumdan ve ayn ı zamanda pek çok ki şinin beldediği toplumdan
oldukça farldı olacak. Yeni toplum birçok bak ımdan oluşmuştur ve ortaya ç ıkmaya devam
etmektedir.
Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus hızla artarken, genç nüfus azalmaktad ır. Henüz idrak
edilmemiş bir şey varsa, o da artan say ıda yaşlı insanın -mesela 50 yaşın üzerindekilerin -sabah dokuz akşam beş şeklindeki geleneksel tam zamanl ı çalışma yerine işgücüne
geçici işçi, yarım gün çalışan, danışman veya özel görevli gibi pek çok yeni ve farkl ı
biçimde katılacağıdır. Eskiden personel denilen, şimdi insan kaynaldar ı olarak bilenen
bölümlerin anlayışında hâlâ tam zamanl ı görev yapanlar şirket çalışanları olarak kabul
ediliyor. Oysa 20-25 yıl içinde, bir şirket için çalışanların yarısı onun tarafından işe alınmamış, tam gün çalışmayan kişilerden oluşacaktır. Diğer taraftan genç nüfusun azalmas ı
daha da büyük olaylara yol açacak. Bu bütün zengin ülkelerde göç konusunun önemli
aynı zamanda anlaşmazlıklara yol açıcı bir konu haline gelmesi anlam ını taşıyor. Ekonomik açıdan genç nüfusun azalmas ı pazarları köldü bir şekilde değiştirecektir.
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Yeni toplum, ağırlıldı olarak bilgi işçilerine dayanacakt ır. Toplumda bilgi teknisyenlerinde,yanibilgisayarteknisyenlerinde,yaz ılım tasarımcılarında,Idiniklaboratuvarlar ındaki analizcilerde, imalat teknisyenlerinde, hukuk yard ımcılarında, büyük art ış görünecektir.
20.yüzyılda nasıl imalat sanayisindeki vas ıfsız işçiler ağır basan sosyal ve politik güç olduysa, önümüzdeki y ıllarda da bilgi teknisyenleri a ğır basan sosyal ve belki de politik güç
olmaya adaydır.
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Toplum yapısal olarak da değişiyor. 20.yüzyıl binlerce yıldan beri topluına hakim olan
tarım sektörünün gerilemesine tan ıldık etti. Tarımsal üretim Birinci Dünya Sava şı'ndaki
miktarın en az dört be ş katı artmıştır. 1913'lerde dünya ticaretinin %70'i tar ım ürünlerine
dayan ıyordu; bu oran şimdi %17'dir. 20.yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerin çoğunda tarım GSMH'nın en büyük bileşeniydi, oysa şimdi tarım zengin ülkelerde GSMH'ye katk ısı
marjinal hale gelmiştir. Tarım alanlarırıda yaşayanların oranı da genel nüfusun çok küçük
bir kısmını oluşturmaktadır. imalat da aynı yolu izlemiştir. ikinci Dünya Savaşı'ndan bu
yana gelişmiş ülkelerdeki sanayi ç ıktısı miktar olarak üç kat artm ıştır. Ancak sanayi ürünlerinin enflasyona uyarlanm ış fiyatları süreldi düşmektedir.
Tarım geçmişte büyük korumacılığa sahne olmuştu. Aynı şekilde sanayi imalatının
düşüşü deserbest pazar savunulmaya devam edecek olsa damuazzam ölçüde bir sanayi
imalatı korumacılığına yol açacakt ır. Büyük olasılılda kendi aralarında serbest ticaret yapan ancak dışarıya karşı aşırı korumacı olan bölgesel bloldar oluşacaktı r. AB, NAFTA ve
diğerleri şimdiden bu yöne işaret ediyor.
Yeni bir toplum oluşacağı kesin, ancak yeni toplum da, önceki toplumlarda oldu ğu
gibi, yeni kurumlar ve yeni teoriler, yeni idealler ve problemler olacak, zenginle yoksulun
kavgası hiç bitmeyecek.
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İlk OOPERAT İ FÇ İ Lİ K
KOOPERATİFÇİLİĞİN KKTC'DEKİ
TARIM SEKTÖRÜ
FİNANSMANINDAKİ ROLÜ
Yrd.Doç.Dr. Okan ŞAFAKLI*
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ÖZET

cy

Bu çalışmada tarımın KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ekonomisindeki önemi, tarım sektörüne sa ğlanan temel finansman olanaklar ı ve kooperatifçiliğin KKTC'deki
tarım sektörü finansman ındaki rolü incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda; KKTC'de
tarım sektörüne sağlanan finansmanın uygulama şekli ve yeterlili ği sorgulanmakta ve
tespit edilen sorunlarla ilgili olarak öneriler ortaya konmaktad ır. Araştırma bulgularının
özellikle finans sa ğlayıcıları ve tarım sektörü için faydal ı olacağı umulmaktad ır.
Anahtar Kelimeler: KKTC, Kooperatifçilik, Tar ım, Finansman
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THE ROLE OF COOPERATIVES ON THE FINANCING
OF AGRICULTURAL SECTOR IN TRNC

ABSTRACT

In this paper, the importance of agriculture in Turkish Republic of Northern Cyprus's
(TRNC) economy, the financial resources and support programs made available to agricultural sector and the role of the cooperatives in financing the nation's agricultural sector
are studied. The study considers the methods of financing the sector, and questions the
efficiency of these methods; in this regard, some recommendations are provided. It is anticipated that the findings of the study will benefit both the financiers and the sector itself.
Keywords: TRNC, Cooperatives, Agriculture, Finance
*Yakın Doğu Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ö ğretim Üyesi
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1. GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı; tarımın KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ekonomisi içindeki önemini, tarı m sektörünün temel finansman kaynaklar ını ve kooperatifçiliğin tanm
sektörü finansman ındaki rolünün ne oldu ğunu ortaya koymakt ır.
Bu amaca ulaşmak için, tarım sektörünün; KKTC eko. nomisi içindeki yeri, finansman
olanaldan ve kooperatifçili ğin rolü incelenmiş ve inceleme yöntemi olarak ikincil kaynaklar (internet yayınları , yasalar, ilgili kurum rehberleri, kitap ve bro şürler) kullanılmıştır.
2. TARIMIN KKTC EKONOMISI IÇIN ÖNEMI

Günümüzde dünyadalci tüm ülkeler, ister sanayile şmiş gelişmiş ülkeler, ister geli şmekte
olan ülkeler olsun, tarı m sektörünün gelişmesine ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik
önemli miktarda finansman sağlamaktadır. Dünyada her yıl 300 milyar ABD Dolar ı tutannda tarı msal üretime finansman sa ğlanmakta ve dikkat çekici olarak bunun 284 milyar ı
gelişmiş G-7 ülkelerindeki çiftçilere aktar ılmaktachr(1). Avrupa Birli ği'nde de benzer bir
tablo görülmekte ve topluluk bütçesinin yar ısına yakın bil- kısmı (%46'sını oluşturan 46.2
milyar Euro) tarımın finansman ı tarafından kullanılmaktadır(2),
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Tarım, KKTC'de de önemli bir sektör olup, ülkenin üretiminde, ihracat ında ve ulusal
gelirin dağılımı nda ve sosyoekonomik yap ısında önemli bir yer tutmaktadır. 2000 yılı verilerine göre KKTC nüfusunun yakla şık %59.6'sını oluşturan, yaldaşık 123,000 kişi kırsal
bölgelerde yerleşmiş olup toplam çalışan nüfusun % 16.7'si tar ım sektöründe istihdam
edilmiştir.Yaratılan GSYİH'nın 2000 yılı itibarı ile %9.1 gibi önemli bir oran ı bu sektörden
karşılanmaktadı r. Milli ihracatın %32'ye ($17 milyon) yak ın bölümünün tar ım ürünlerinden oluşması ülkenin bir tarım ülkesi olduğunu kanıtlamakta ve bu sektörün ülke aç ısından önem ve büyüklü ğünü ortaya koymaktadır (Bkz. Elder-Tablo1).
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KKTC'nin 329890 hektarl ık toplam alan ını n %56.7'sine tekabül eden 187069 hektar ı
tarım arazisini oluşturmaktadı r. iklim şartları, su kaynaldan varl ığı ve kullanımı, tarımsal
arazi varlığı ve elverişliliği gibi başlıca sınırlayıcı faktörler tar ım sektörünün gelişimini
olumsuz yönde hayati derecede etkilemektedir.
Gerek tarım, gerekse di ğer maksatlar için kullan ılan suyun esas kayna ğını Oluşturan
yıllık yağış , ortalama 350 mm'dir. Böyle olmas ı nedeni ile su, ülke tar ımının sürekli karşı
karşıya bulunduğu en önemli sorundur.
KKTC'nde tarım sektörü; bitkisel üretim, hayvanc ılık, ormancılık ve su ürünleri alt
sektörlerinden oluşmaktadır.
Tanmsal üretimde sürekli ve temel amaç; kaynaklar ı optimum ve rasyonel bir şekilde
kullanmak sureti ile birimlerde verimi art ırmak, üreticinin üretim gücünü en üst düzeye
çıkararak, iç piyasa için mal arz ının istikrarl ı ve uygun şartlarda sağlanması ve iç tüketim
fazlası üriinierin dış satım' ile bu kesimden ya şamını sürdüren nüfusun hayat standard ını
ve milli gelirdeki tarım sektörünün pay ının dengeli bir şekilde yükseltilmesidir(3).Aynca
6
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istikrarlı arz-talep-fiyat dengesini olu şturmak ve ulusal ekonomiye daha çok katkıda bulunmaktır.
3. TARIM SEKTÖRÜNDE KOÖPERATİFLERİN YERI VE ÖNEMI
Diğer üretim çe şitleriyle karşılaştırıldığı zaman tar ımsal üretimin çok yönlü bir u ğraş
olduğu, yoğun emek ve sermayeye gerek duydu ğu görülmektedir. Sermaye dönü şümü uzun
bir zaman dilimini kapsar. Üretim, do ğa koşullarına ve değişken piyasalara bağlı olduğundan, büyük riskler taşı r. Bu nedenle, toprak-kredi-makine unsurlar ı arasında, optimal bir
dengenin kurulmas ı gereklidir. Buna olanak verecek en etkili kurum ise kooperatiflerdir.
KKTC'de tarımsal amaçlı kooperatiflerin, tar ım sektörü içinde özel bir önemi vardır.
Kooperatifler, binlerce çiftçiyi ve hayvanc ıyı kapsayan ekonomik yap ıda büyük rolü olan
kuruluşlardır.
Tarımsal amaçlı kooperatifler :
• Köyün tarım ekonomisini düzenler, yönlendirir;
• Kredi temin eder;

a

• Pazarlama sorunlar ına çözüm sağlar;
• Mevcut mahalli kaynakların en yararlı şekilde kullanılmasını sağlar;
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• Ekonomik kalkınma için kamu imkânlar ının rasyonel şekilde kullanılmasını destekler;
• Tabii kaynakların en yararlı şekilde kullanılmasını sağlar;
• Ve en önemlisi tüm bunları demokratik kat ılımla sağlar.
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KKTC'de tar ımsal amaçlı kooperatifler hem Kredi Kooperatifleri hem de Kalk ınma
Kooperatifleri gruplar ı altında toplanmıştır.Bazı Kalkınma Kooperatifleri tar ımsal amaçlar
dışında da faaliyet göstermektedirler. Bu yaz ıda KKTC'de iki farkl ı grup alt ında toplanan
tarım amaçlı kooperatifler genel başlık altında Tarım Kooperatifleri olarak an ılacaktır.
KKTC'deki tarım sektörünün önemini vurgulayacak şekilde tüm kooperatifler içinde
en fazla sayıya ve üyeye sahip tar ım kooperatifleridir. 168 adet tar ım kooperatifi 33135
üyeye sahiptir ki, bu KKTC'de neredeyse her 6 ki şiden birinin bir tar ım kooperatif üyesi
olması anlamına gelmektedir (Bkz. Ekler - Tablo 2).
Tarım kooperatiflerinin en başta gelen amaçlar ı ortakları olan çiftçilerin ve hayvanc ıların gereksinim duyduklar ı kimyevi gübre, tohumluk, zirai ilaç, tar ımsal alet ve makineleri
ve hayvan yemi gibi girdilerin temininde; çiftçilerin ürettikleri ürünlerin i şlenip pazarlanmasında ve çiftçi ve hayvanc ıların kredi ihtiyaçlar ının karşılanması nda faaliyet göstererek
ortaklarının ekonomik durumlarını geliştirmektedir. Ayn ı zamanda, bu tür kooperatifler
ortaklarının tasarruflar ını toplar, makul faizle kredi verir, al ınan kredinin kullanılmasında yardım ve önerilerde bulunarak kredinin üretimde yararl ı kullanımını sağlar. Tohum,
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gübre, ilaç gibi girdilerin sağlanabilmesi ve hasat mevsimine kadar orta ğa evini geçindirebilmesi için düşük faizli kredi verir.
Tarımsal üretimde başarı, büyük ölçüde üretilen ürünlerin de ğer fiyatına satılabilmesine bağlıdır. üretilen ürünlerin pazarlanamamas ı veya değerinin altında satılması o üretim
kolunun terk edilmesine neden olur. Sat ış ve pazarlama kooperatiflerinin oluşturulması ile
yetiştiricinin pazarlık gücü artar, arac ı ortadan kald ırılır ve tek ba şına üstesinden gelinemeyen taşı ma, ambalaj, depolama gibi olanaldara kavu şturulur.Bütün bunlar ın sonucunda
üreticinin eline daha fazla para geçer. Di ğer birçok ülkede üretilen ürünlerin pazarlanmas ı
satış kooperatifleri tarafındah üstlenilmektedir. KKTC'de ise bu görev yine kredi ve kalk ınmakooperatiflerinin bünyesinde,yani genel anlam ıyla tarım kooperatiflerinde toplanmaktadıı-. KKTC'de hanup (keçi boynuzu), canlı hayvan, zeytinya ğı ve üzüm gibi ürünlerin dış
satımı kooperatifler vasıtası ile yapılmaktadır.

a

Tarım kooperatiflerinin teknik ve ekonomik yönden ba şarılı olabilmeleri için üst
örgütlenme büyük bir önem arz etmektedir. KKTC'de bu örgütlenme K ıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankas ı etrafında toplanarak oluşturulmuştur. ülkedeki tüm kooperatifler
Kooperatif Merkez Bankas ı'nın bir üyesi ve ortağı olup, kooperatiflerin kredi ve tar ımsal
girdi ihtiyaçları bu banka tarafından sağlanmaktadır. Banka ayrıca kooperatif sektörü birikimlerini de değerlendirmekte, başka bir deyişle, ihtiyacı olmayan ın elinde bulunan ihtiyaç
fazlası birikimi, ihtiyacı olana kredi olarak sa ğlamaktadır.

cy

4. K.K.T.C. TARIM SEKTÖRÜNÜN TEMEL FINANSMAN KAYNAKLARI VE
KOOPERATİ FLERIN SEKTÖRÜN FINANSMANINDAKİ ROLÜ

Tarım sektörüne sağlanan temel finansman kaynaldan Maliye Bakanl ığı tarafından
bütçe ve yasalar çerçevesinde ödenen sübvansiyonlar, bankalar taraf ından verilen krediler
ve kooperatiflerin sağladığı finansman şeklinde özetlenebilir.
4.1 Sübvansiyonlar

pe

2000 ve 2001 yıllarında tarım kesime verilen sübvansiyonlar 13.4 trilyon TL ve 15.8
trilyon TL olarak gerçelde şmiştir (Bkz. Elder - Tablo 3).
2002 yılı içerisinde narenciye üretim yerlerinde tüketilen elektrik enerj isi ücretlerine de
sübvansiyon verilmesi ile ilgili çalışma başlatılmış bulunrhaktadır(4).
4.2 Bankalar

Sübvansiyonlardan sonra en önemli finansman kayna ğı bankalardır. Tarımsal krediler
ağırlıklı olarak yine bir kooperatif kurulu şu olan Kooperatif Merkez Bankas ı tarafından
sağlanmaktadır. Aynı zamanda T.C. Ziraat Bankas ı ve Türkiye Şekerbank tarafından da bir
miktar kredi verilmektedir. 2000 y ılında tarımsal amaçl ı olarak verilen 8.367 trilyon TL
tutarındaki kredilerin tüm banka plasmanlar ı içindeki oran ı %1.6'dır (Bkz. Ekler-Tablo
4). Toplam tanm kredilerinin 6.062 trilyon TI:si (%72.45'i) Kooperatif Merkez Bankas ı
tarafından sağlanmış (Bkz. Elder-Tablo 5), geri kalan k ısmının büyük bölürnü ise T.C. Zi-
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raat Bankas ı tarafından verilmiştir. Buna ek olarak Kooperatif Merkez Bankas ı'nın kamuya
sağladığı plasmanlar içinde de Toprak Ürünleri Kurumu ve Cypruvex gibi tar ımsal amaçlı
kurumlara verilmiş yüksek miktarda krediler de bulunmaktad ır. Kooperatif Merkez Bankası vermiş olduğu toplan kredinin 3.249 trilyon TL's ini (kendi plasmanlar ı içinde %54.6'sı,
ülke çap ındaki plasmanlar ın %38.8'ini) kontrollü tar ım (ayni) kredisi olarak vermi ştir
(Bkz. Ekler-Tablo 6). Bu şekilde verilen krediler üreticiye nakit para yerine direkt tar ımsal girdi(kimyevi gübre, tohumluk, zirai ilaç vb.) olarak verilmekte olup, hem Kooperatif
Merkez Bankas ı'nın kendi imkanları hem de devlet tarafından sağlanan kaynak ile ticari
faiz oranlar ından çok daha dü şük bir faiz oran ı ile üretici girdi al ımından doğan borcunu ödemektedir. Bu şekilde verilen tar ımsal kredilerde, hem Kooperatif Merkez Bankas ı
doğrudan daha dü şük bir faiz uygulamakta, hem de uygulanan faizin yar ısına yakın bir
kısmını devlet üstlenmektedir. Kooperatif Merkez Bankas ı'nın da bir kooperatif kurulu şu
olması nedeniyle bu banka tarafından sağlanan finansmana detaylı olarak bir sonraki bölümde yer verilecektir.
4.3 Kooperatifler

cy
a

Tarımın finansman ını sağlayan diğer bir öge ise kooperatiflerdir. Kooperatiflerin
finansman kaynaklar ı öz ve yabanc ı kaynaklardan oluşmaktadır. Öz kaynaklar ı ortaldarından tahsil edilmi ş sermaye ve Kooperatif Merkez Bankas ı nezdindeki birikimleri ve
bu birikimlerden elde edilen faiz geliridir; yabanc ı kaynaklar ı ise üyelerinin kısa ve orta
vadeli ihtiyaçlar ını karşılamak için Kooperatif Merkez Bankas ı'ndan sağlamakta olduğu
kredilerdir. 2001 yılı sonu itibarı ile kooperatiflerin Kooperatif Merkez Bankas ı nezdindeki
mevduatları toplam ı 38.8 trilyon ITclir (Bkz. Ekler-Tablo 7); ayn ı dönemde bankan ın kooperatiflere sa ğladığı plasman ise 6.39 trilyon TL'dir.

pe

Tarımın finansmanında kooperatiflerin rolünü daha iyi anlamak için kooperatiflerin
kendi finansman kaynaklarını ve bu kooperatiflerin devlet ve yine bir kooperatif kuruluşu olan en üst birlik konumundaki Kooperatif Merkez Bankas ı ile ilişkilerini irdelemek
gerekir. Kooperatiflerin gelir kaynaklar ının sermayeleri ve birikimleri ve bunlardan elde
edilen faiz olduğu belirtilmişti. Bu bağlamda, Kooperatif Merkez Bankas ı hem diğer kooperatiflere tar ımın finansman ında kullanılmak üzere bir gelir sa ğlamakta hem de kendisi
uyguladığı kredi politikaları ve araçları ile devletin de katk ısıyla kooperatifler arac ılığıyla
tarıma direkt finansman sa ğlamaktadır. Şöyle ki, Kooperatif Merkez Bankas ı kendi nezdinde tutulan kooperatif mevduatlar ına şahıs mevduatlar ına göreceli olarak daha fazla (+1
puan) faiz uygulamaktad ır. Bu art ı puan kooperatiflere kendilerinin de köyde üyelerinin
ihtiyaçlarını sağlaması için ek bir gelir kaynağı yaratmaktad ır.Aynı zamanda,plasmanlarda
da banka, kooperatiflere yine şahıs kredilerine uygulanandan çok daha dü şük oranlarda
faiz uygulamaktad ır. Normal kredi faiz oranlar ı yıllık %113 iken, kooperatiflere uygulanan
%98 oran ındadır; kontrollü (ayni) kredilerde devlet %98 oran ına 50 puanlık bir destek
vererek oran ın üreticiye %48'e yans ımasını sağlamaktad ır. Buna ek olarak, Kooperatif
Merkez Bankas ı faiz kapitalizeleri diğer bankalardakinin aksine üç ayda bir yerine y ıl
s onları gerçekleştirilerek kooperatif borçlar ının faizinden faiz yarat ılması ve sonucunda da
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daha fazla faiz ödenmesi engellenmektedir. Sonuç olarak, banka bu şekilde kooperatiflerin
finansmanını sağlamakta ve dolaylı yoldan da onlar ın ülke tarımını finanse etmelerine
araç olarak ülke ekonomisinde önemli bir rol üstlenmektedir. (Kooperatif Merkez Bankas ı
dışındaki kooperatiflerin üyelerine tar ım amaçlı verdikleri krediler konusunda detay bilgi,
hiçbir kuruluştan elde edilememiştir; bu bilgi Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde de
bulunmamaktadır.)
5. TARIM SEKTÖRÜNE FINANSMAN SA ĞLAYAN KOOPERATIFLERDEKI
MALI SORUNLAR

cy
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Belli bir amaç do ğrultusunda finansman sa ğlama görevi olan bir kurumun mali aç ıdan güçlü ve tüm unsurlar ının fonksiyonel olması beklenir. Bu ko şul tarıma finansman
sağlayan kooperatif şirketleri için de geçerlidir. KKTC'deki kooperatiflerin yap ısı gereği
özkaynakları yetersizdir(5). özkaynak, s ınırlı sorumlu kooperatiflerde üyelerin ald ığı hisse
ve kooperatif kârlar ından ihtiyata ayr ılan miktarlardan; s ınırsız sorumlu kooperatiflerde
ise kârın %92.5'inin ihtiyata ayrılmasından oluşmaktadır. Son yıllarda yaşanan kurakl ıık ve
ekonomik kriz nedeniyle üyeler borçlar ını ödeyememiş ve kooperatiflerde batak borçlar ın
oluşması kooperatiflerin ihtiyatlar ının azalmasına, hatta yetersiz kalmas ına neden olarak
mali bünyelerini çok zay ıflatmıştır. Sonuç olarak, özkaynak yetersizli ği ile bozulan mali
bünye kooperatiflerin tar ıma finansman sağlama görevlerini tarn yerine getirememelerine
neden olmaktadır. Bu önemli sorunun çözülebilmesi için baz ı özkaynak a'rtt ırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Birinci önlem olarak bazı vergi muafiyetlerinin sa ğlanması önerilmektedir(3). Yürürlükteki mevzuat uyar ınca kurumlar vergisi nüfusu en az 5000 ki şiden oluşan yerleşim
yerlerinde sınırlı sorumlu kooperatiflerden al ınmaktadır. Aynı bölgede faaliyet gösteren
sınırsız sorumlu kooperatif ekonomik olarak çok güçlü olmas ına karşın, kurumlar vergisi
ödememektedir. Bu uygulama ile gelirlerinin önemli bir k ısmını kurumlar vergisi olarak
ödeyen kooperatiflerin özkaynaklar ının artması engellenmektedir.
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İkinci bir öneri ise Kooperatif Merkez Bankas ının yıl sonu kârının bir kısmını ortakları ve üyeleri olan kooperatiflere özkaynak yarat ılmak üzere aktat ılmasıdır(3). Benzer bir
şekilde, kooperatiflerin kendi kârlar ından Genel Kurul karar ına bırakılan kısmının da ihtiyata aktarılarak özkaynağın artırılmasının sağlanmasıdır. En önemli önlem ise, üyelere verilen kredilerin vadesinde tahsil edilebilmesinin ve batak borçlar ın oluşumunun engellenmesidir. Kooperatif çal ışanlarının gerek mali gerekse kooperatif i şletmeciliği konularında
eğitim almaları da bu kurumlar ın işlevlerini daha iyi yerine getirebilmeleri ve en önernlisi
ticari bir şirket olarak hayatta kalabilmeleri için büyük önem te şkil etmektedir.
Kooperatifler tarafından sağlanan krediler ile yap ılan üretimin pazarlanmas ı,başka bir
değişle`kredi al-üret-sat-geri öde' zincirinin tamamlanabilmesi için üretilen ürünlerin zamanında pazarlanabilmesi ve üreticilere gününde ödemelerinin yap ılabilmesi önem teşkil
etmektedir. ürünlerin pazarlanamamas ı ve üreticilere ödemelerin geciktirilmesi, kooperatiflerin tar ıma sağladığı finansmanın geri dönüşünü-borçların geri ödenmesini- ve do ğal
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olarak kooperatifler taraf ından sağlanacak finansmanlar ın ilerideki devaml ılığını da
zora sokacakt ır.
6. TARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANINDA DÜNYADAK İ DIĞER ALTERNATIF FINANSMAN YÖNTEMLERI

Gelişmiş ülkelerin bir bölürrıünde`birikmiş ürün stoklarını azaltmak ve topra ğı/çevreyi
korumak' gibi amaçlarla son y ıllarda uygulanmaya başlayan Doğrudan Gelir Desteği yöntemi, Uluslar arası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankas ı Tarım Programlarıyla Türkiye tarımında da uygulanmaya başlamasıyla sonuçları tam değerlendirilmeden hemen K ıbrıs'a da
ithal edilmiştir.

a

Yukarıdaki bölümlerde,tarım finansmanında uygulanan sübvansiyonlar ve devletin tarım kredilerine uygulanan faizlerden indirim yapmak amac ıyla maddi destek vermesi gibi
yöntemlerinin kamuya büyük yük getirdiği tartışılmaktadır. Buradan hareketle, uygulanan
destekleme yöntemlerindeki yanl ışlıkların giderilmesi ve bu konuda Dünya Ticaret örgütü
taahhütleri ve AB ko şullarını gözeten yeni-rasyonel-etkili desteleme politikalar ının gündeme getirilmesi yerine, farkl ı bir bakış açısıyla ve dış finans kuruluşlarının da Türkiye'yi
zorlamas ıyla, birçok çevre tarafından vurgulandığı üzere asl ında tarımsal gelişmeyle ilgisi
bulunmayan Doğrudan Gelir Desteği yöntemi KKTC'de de gündeme getirilmiştir.
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Doğrudan Gelir Desteği kapsamında AB ve ABD'de farkl ı uygulamalar yap ılmaktadır.
AB'de garanti harcamalar ı kapsamında, üretimden vazgeçilen veya üretimi k ısılan ürünler
için, telafi edici ödeme ad ı altında ödemeler yap ılmaktadır. ABD'de çıkarılan tarım kanunlarına göre benzer uygulamalar sürmektedir. Bu uygulamalar ın temel gerekçesi, üretimi
aşırı artmış, tüketim ve ihracat zorlu ğu çekilen ürünlerin ihtiyaç düzeyine indirilmesi ve
toprağı koruyucu bir tarımı sürdürmektir.
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KKTC'de ise tar ımın finansmanında uygulanan desteklemelerin yaratt ığı sorunlar gerekçe gösterilerek, desteklerin a şamalı olarak kaldırılması eğilimine gidilmekte olup,kayftl ı
üreticilere do ğrudan gelir desteği verilmesi görüşleri yer almaktadır.
Doğrudan Gelir Deste ği yönteminin uygulanmas ı ile KKTC'de uzun yıllardan beri süre
gelen ve benimsenen kooperatiflerin, Kooperatif Merkez Bankas ı ve devletin deste ği tarım
finansmanını sağlamasına aşamalı olarak son verilmiş olacaktır. Başka bir değişle, kooperatifler art ık tar ımın finansmanındaki işlevlerini kısmen kaybetmiş olacaklardır; kooperatiflere bırakılan tek görev üyelerine `çiftçi belgesi' almas ı için aracı olabilmesidir-kooperatif
üyesi olan üreticiler gelir deste ği alabilmek için gerekli olan 'çiftçi belgesi' ba şka herhangi
bir makamın onayın a gerek kalmadan alabileceklerdir. Sonuç olarak, öncelikle, Do ğrudan
Gelir Desteği kontrollü (ayni) kredilerin yerini alacakt ır. Artık, üreticilere kredi veya girdi
yerine yıl içinde işledikleri tarım arazisi toplam ı dikkate alınarak dönüm başına belli bir
miktar ödeme yapılacaktır.
Doğrudan Gelir Desteği uygulaması Kıbrıs'a Türkiye'den tar ımın finansman ında bir
reform olacağı düşünülerek ithal edilmiş, fakat burada yüzy ıla yakın bir süredir tar ım
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sektörüne hizmet eden ve finansman ında bir araç olan kooperatiflerin bir kalemde silmesinin yarataca ğı sorunlar çok büyüktür; şöyle ki, Do ğrudan Gelir Deste ği uygulaması
özünde arazi miktar ına dayandırılmıştır. Bu niteliği ile temel ölçüt tapu olduğundan,
'tarımsal üretimin verimliliği ve gelişmesine dönük hiçbir amaç yoktur. Uygulaman ın
alındığı Türkiye'de destelderden yeterince yararlanamayan küçük çiftçilerin korunmas ı
amaçlannuştı. Fakat alanda yapılan gözlemlerde yine büyük arazi sahiplerinin ve çok
topraldı kimselerin-küçük üretici yerine varl ıklı üreticilerin- büyük yarar sa ğladıkları
belirlenmiştir.
Yöntem tarımı desteklemediği halde, tarımı desteldeyen tek yöntem olarak öne sürülmüştür. Oysa, bu yöntemin tar ımı destekleyen tek biçim olarak uyguland ığı bir tek gelişmiş
ülke yoktur(6). Tersine geli şmiş ülkelerde bu yöntemin dışında, verirrılilik temelinde üretkenliği destekleyen çok farldı modeller de uygulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde gere ğinden
fazla ürün yetiştirerek stok sorunu yarat ılmasın diye uygulanan bu yöntem, esasen üretimi
yetersiz olan ve tar ımı gelişmesi gereken KKTC'de, geli şmiş ülke uygulamalar ı gerekçe
yapılarak gerçelde ştirilmektedir. Bu ise, gelişmesi gereken tar ımın önüne engel koyulması
demektir.

cy
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Sistem tapu esas ına dayandığı için, ilke olarak desteldenmesi gereken, ama arazi varl ığı
olmayan,ya da kısıtlı bulunan hayvancılık işletmeleri bu yöntemden yararlanamamaktad ır.
Yöntemin toprak verimliliği artışını, girdi kullanımını, teknoloji uygulamas ını ve sonuçta
verimlilik temelinde üretIcenliği öngören, hedefleyen hiçbir amaç ve özelli ği yoktur. Tarımsal yapının iyileştirilmesi gibi bir amacı da hiç yoktur.
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Yöntemin alındığı Türkiye'de yap ılan araştırmalarda bu yöntemden yararlanan üreticilerin tümüne yak ımnın aldıkları parayı tarım dışı tüketim ihtiyaçlarına kullandıkları
gözlemlenmiştir. Uygulama ilk baluşta açıktan (havadan) para almak niteli ğini taşıdığından, ilk bakışta üreticilere sempatik gelmektedir C...ilk kez köylünün cebine direkt para
girdi...?)- (7). Bu durumun süreldi beldenti yarataca ğı açıktır. Böylesi bir beklentinin, esasen çok zor ko şullarda direnerek üretimini sürdüren küçük üretici kitlesinin, üretimden
tamamen vazgeçmesi gibi bir olumsuzlu ğa yol açmas ı güçlü bir olasılıktır.
Yine, yöntemin al ındığı Türkiye'de detayl ı yapılan bir araştırmada(4), Do ğrudan Gelir
Desteğinin kamuya maliyetinin düşünüldü'ğ ünün aksine kamuya yükü a ğır olduğu savunulan sübvansiyon ve kredi faizi desteldemelerin daha fazla olaca ğı şeldindedir (DGD: 1.6
milyar $, eski destek yöntemleri 0.9 milyar $).
Dünya örneklerine de bakıldığında Türkiye'nin yan ında Romanya, Polonya ve Bulgaristan gibi AB aday ülkelerinde, Güney Amerika ülkeleri, da ğılan SoVyetler Birli ği ülkeleri ve Meksika'da uygulanm ış fakat başarılı olunamamıştır(8). Bu nedenle KKTC'deki
başarısına da şüphe ile bakılmaktadır.
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7.AB'YE GIRI ŞIN KOOPERAT İFLERİN TARIMI FİNANSMANI ÜZERINDEKI
ETKISI

a

Tarım, önemin den dolayı AB üye ülkelerde de desteldenmektedir. Bu destek, çok etkin
bir şekilde organize olmu ş bir kurum olan Avrupa Tar ımsal Rehber ve Garanti Fonu(EAGGF-Europe Agricultural Guidance and Guarantee Fund) taraf ından sağlanmaktadır.
2002 yılı verilerine göre bu fon AB üye ülkelerdeki tar ım harcamalar ı için 46.2 milyar
Euro kaynak ayırmıştır ki, bu topluluk bütçesinin yaklaşık %46'sını oluşturmaktadır(2).
EAGGF tarafından sağlanan finansman, ihracat te şviki, fiyat deste ği ve direkt yard ım olmak üzere üç şekilde verilmekte ve kooperatiflerinde dahil oldu ğu tüm üretici grupları
tarafından kullan ılabilmektedir(9). Olas ı AB üyeliği, Kıbrıs Kooperatiflerine de bu tip
geniş kaynaklardan yararlanarak ülke tar ımına daha fazla katkı sağlama olanağı sağlayacakt ır. Buna ek olarak, AB üyeli ğinin beraberinde getirece ği açık pazar ekonomisi ve
EAGGF tarafından ürünlerin pazarlanmas ı konusunda verilecek destek dikkate al ındığında, Kıbrıs Türk Kooperatiflerinin ürünlerini d ış pazarlara satma olana ğı da sağlanmış
olacaktır. Ürünün uygun fiyatlarla pazarlanabilmesinin kooperatiflerin gelirlerini artt ırıcı
bir etken olduğu düşünülürse, artan gelirle üyelere ve dolay ısıyla tarıma daha fazla bir
finansman sağlanabileceği şüphesizdir.
8. SONUÇ
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Bu çalışmada tarımın KKTC ekonomisindeki önemi, tar ım sektörüne sa ğlanan temel
finansman olanakları ve kooperatifçili ğin ülkedeki tarım sektörü finansman ındaki rolü nicelik, nitelik ve di ğer finansmar kaynaklar ıyla karşılaştırılmalı olarak incelenmi ştir. Ayrıca,
tarımın finansman ında 2003 yılından itibaren uygulanmaya konulacak ve bugüne kadar
Kooperatifler-Kooperatif Merkez Bankas ı-Devlet üçlüsü tarafından yürütülen finansman
çalışmalarını radikal bir şekilde değiştirecek olan Do ğrudan Gelir Deste ği adı altındaki alternatif finansman uygulamas ı ve bunun kooperatifleri ve do ğal olarak ülke tar ımını nasıl
etkileyeceği konusunda değerlendirmeler yap ılmıştır.
Bulgular şöyle sıralanabilir :

1. KKTC'de 2000 yılınaa tarıma sağlanan finansman toplam ı yaklaşık 21.8 trilyon
TEdir. Bunun büyük bir bölümünü olu şturan %61.5'i devlet sübvansiyonlar ından,
yaklaşık %28'i bir kcoperatif kurulu şu olan Kooperatif Merkez Bankas ı tarafından
ve geriye kalan kısmı ise bankalar tarafından sağlanmaktadır. Bankalar tarafından
sağlanan plasmanın en büyük bölümü (%72.45) Kooperatif Merkez Bankas ı tarafından sağlanmaktadr. Buna rağmen, dikkat çekici olarak Kooperatif Merkez Bankasının plasmanlamın yaklaşık %74'i kamuya verilen ve yaln ız %6.5'i kooperatiflere,
yani tar ımın finınsmanına sağlanan kredilerden oluşmaktadır; ülkedeki tar ımın
gelişmesi için bn tablonun tam tersi olmas ı gerekmekteydi. Ba şka bir değişle, Kooperatif MerkezBankas ı kendi kaynaklar ı ile üyeleri ve ortaklar ı olan kooperatifleri
daha üst seviyede desteklemelidir. Devlet, Kooperatif Merkez Bankas ından kullanmış olduğu bi, büyük miktardaki kredileri geri ödeyerek bankan ın bu kaynaklar ile
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kendi kuruluş amacına uygun faaliyet göstermesini ve dü şük faizle tar ım sektörünün
finansmanı için kooperatiflere kredi vermesine olanak sa ğlamalıdır.
2. Tarımın finansmanında önemli bir rolü olan kooperatiflerin özkaynaldann ın yetersizliği birçok kooperatifi mali aç ıdan zora sokmakta ve sonuç olarak bu durum
kooperatiflerin üyelerine ve dolayl ı yoldan tarıma gerekli deste ği vermelerini engellemektedir. Çözüm olarak, s ınırlı sorumlu kooperatiflerin kurumlar vergisinden
muaf tutulmas ı (vergi rnuafiyetinin sağlanması bazı AB kurallarına uyumda engel
teşkil edecektir), Kooperatif Merkez Bankas ı tarafından mali destek görmelerinin
sağlanması ve Genel Kurul kararına bırakılan kârların direkt ihtiyata aktar ılması yönünde hareket edilerek özkaynaklann ın artt ırılması ve bünyelerinin güçlendirilmesi
önerilmektedir. Sonuç olarak, mali bünyesi sa ğlam olan kooperatiflerin üyelerinin
ihtiyaçlarını daha iyi karşdayarak tar ımın finansman ında daha aktif bir rol oynayacağı kesindir.
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3. Tanmın finansman ındaki sübvansiyonların ve kredi faizi desteldemelerinin kamuya
büyük yük teşkil ettiği düşüncesiyle aşamalı olarak ortadan kald ırılması ve yerini
birçok olumsuzluklara sahip ve Türkiye'deki ve denendi ği diğer ülkelerdeki ba şarısız
sonuçlanna bakıldığında KKTC'deki başarısından da şüphe edilen Doğrudan Gelir
Desteği yöntemine b ırakması ile günümüze kadar sürdürülmekte olan kooperatifler
aracılığıyla tarımın finansman ının sağlanmasını aşamalı olarak sona erdirilecektir.
Böylece, ülke olarak hedeflenen AB'de önemi her geçen gün katlanarak artmakta
olan, fakat ülkemizde adeta yok edilmeye çal ışılan kooperatiflerin,tar ımın finansmanındaki rolü büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak ve yeri, üretimle-verimlilikle
ilişkisinin bulunmadığı, tek tarımsal destek olarak hiçbir ileri ülkede uygulanmayan
ve bu niteliği ile kırsal topluma yönelik bir sosyal yard ım özelliği taşıyan bir yöntemle doldurulmaya çal ışılacaktır. Bu, ülke kooperatiderinin tar ımı finansmanından
adeta dışlanmalarına neden olacakt ır.
TABLO 1 : TARIM SEKTÖRÜNÜN EKONOMIDEKIYERI (% PaylY
1999 2000
1996 1997 19.8
7.7
9.1
7.9
11.4
7.6
GSYHI
43.8
39.4
Fiziksel üretim Sektörleri Katma Değeri 47.0 37.1 38.2
28.4
25.0
24.1
24.4
iziksel üretim Sektörleri üretim De ğeri 31.6
19.5
18.7
17.8
16.7
Istihdam
21.0
4.9
3.2
6.1
6.1
Toplam Sabit Sermaye Yat ırımları
11.0
44.0
32.1
27.7
38.4
31.7
Ihracat
.

20012
9.1
42.4
28.2
15.9
5.6
37.0

' 1977 Sabit fiyatlar ı bazında
Gerçekleşme tahmini
Kaynak : DPO (2001). 2002 Geçi ş Yılı Programı. KKTC Başbalunlık Devlet Planlama
örgütü. Lefko şa. s.82
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TABLO 2 : KOOPERATIFLERIN DA ĞILIMI'
Kooperatlf Türü
Aktif Kooperatif
Tasfiye Halindeki
Sayısı
Koop.ler
Kalkınma Koop.
83
6
85
Kredi Koop.
1
Tasarruf Koop.
23
1
Tüketim Koop.
8
TOPLAM

199

8

Üye Sayısı

Çalışan Sayısı

17342
15793
30825
717

797
141
288

64677

1234

' 30 Haziran 2002 itibarıyla.
Kaynak : SARI, Hüseyin(2002). Finans Sektörü Ihtisas Komisyonu Raporu, K ısım V. Lefkoşa. s.26
TABLO 3: TARIM SEKTÖRÜNE VERILEN SÜBVANS İYONLAR (MILYAR TL)
2000 yılı
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Toplam

2082.80
2275.00
311.51
849.00

a

Alan

Süt ürünleri ihracatına ödenen
Süt üreticisine ödenen
Narenciye üreticisine ödenen
Cypruvex'e ödenen
Narenciye ihracat ına ödenen
TOK'na ödenen
Üretici için TOK'na ödenen avans
TOK için ödenen faiz
Kurakl ık tazminatı ödemeleri
UHT için ödenen
.
Arpa - Buğday
Kuraklık kap.kullanılan kimyevi gübre
Hayvan yemi iade
Yem fabrikalarına ödenen
Hayvan üreticileri birliğine ödenen
Hayvancılar birliğine ödenen
Zirai ilaç faizi
Genel Tarım Sigortas ı Fonundan
Hayvancılık tazminatları
Kuraklık zararı
Dolu zararı
Don zararı
Toplam
Genel Toplam

1.92
215.60
900.00
1050.00
518.32
38.35
177.50

2001 yılı
3846.86
5629.32
17.90
1394.41
1799.69
1800.00
633.94
1.42
621.06
1.50
1.50
2.50

8420.05

15750.15

88.01
4967.43
1.15
34.17

1.32

5002.76
13422.82

89.34
15839.49

Kaynak : Tar ım ve Orman Bakanlığı (2001). Istatistik ve Planlama Şubesi, Tarımsal
Yapı ve Üretim 2000., Lefko şa, sayfa 7. (2001 y ılı baskı aşamasında)
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TABLO 4 : BANKALARDAKI PLASMANLARIN DAĞILIMI (TRILYON TL)
(2001 sonu itibarıyla)
SEKTÖR
1.Kamu Kurum ve Kurulu şları
2. Tarım
3. Sanayi

MIKTAR
327.88
8.36
5.47

4.Nakliye ve Ula şım
5.Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret
6. Bina ve inşaat
7.Turizm
8.Şahsi ve Mesleki Borçlar
TOPLAM

ORAN(%)
62,9
1,6
1,1

2.12

0,4

89.94

17,2

9.86
4.68
72.78

1,9
0,9
14,0

521.13

100,0

Kaynak : DPC) (2001). 2002 Geçiş Yılı Programı. KKTC Başbakanlık Devlet Planlama

Örgütü. Lefkoşa. s.53

a

TABLO 5: KOOPERATIF MERKEZ BANKASINDAKI PLASMANLARIN
DAĞILIMI (TRILYON TL)
% Oran

Koop.

% Oran

Kamu

% Oran

Toplam

3.56

16.5 %

1.87

8.7 %

16.13

74.8 %

21.56

1998

9.53

27.9 %

2.41

7.1 %

22.22

65.0 %

34.18

14.69

22.4 %

4.27

6.5 %

46.65

71.1 %

65.61

17.59

18.9 %

6.06

6.5 %

69.27

74.6 %

92.91

28.45

21.3 %

6.39

4.8 %

98.93

73.9 %

133.78

Yıl

1999
2000
2001

cy

Şahıslar

1997

Kaynak : Kooperatif Merkez Bankas ı(2002), belirtilen yılın sonundaki rakamlar.
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TABLO 6 : KOOPERATİF MERKEZ BANKASI TARAFINDAN VERILEN KONTROLLÜ TARIM(AYNI) KREDILERININ MAKSATLARA GÖRE DA ĞILIMI (M/LYAR TL)
2000 YILI

Kimyevi Gübre

ŞAHISLAR
60.08

Tohumluk Tahıl

20.93

Yemlik Tahıl
Keşif Yern
Zirai Ilaç
Tohumluk Patates
TOPLAM

8.28
46.39
1.05

136.75

KOOPERATIFLER
1523.53
1131.78
371.75
47.88
0.32
1.95
3077.23
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KAMU

TOPLAM

29.33

1612.96

6.29

1159.01

35.63

380.03
94.28
1.38
1.95
3249.62

2001 YILI

KOOPERATİFLER

KAMU

TOPLAM

81.26

2018.11

32.52

2099.37

Tohumluk Tahıl

14.67

277.37

292.04

Yemlik Tahıl

33.21

230.44

263.66

730.35

3.73

734.09

3.03

57.68

60.71

11.61

167.64

179.25

874.14

2755.00

ŞAHISLAR

Kimyevi Gübre

Keşif Yem
Zirai ilaç
Tohumluk Patates
TOPLAM

32.52

3661.67

Kaynak : Kooperatif Merkez Bankas ı(2002); belirtilen y ılın sonundaki rakamlar.
TABLO 7: KOOPERATIF MERKEZ BANKASI'NDAK İ MEVDUATLARIN DAĞ ILIMI(TR İ LYON TL)
Kooperatiflere ait

Koop.lara ait mevduat (%)

2000

117.72

16.36

13.9 %

2001

245.49

a

Toplam
(TL + Yabanc ı Para)

Yıl

38.80

15.8 %

Kaynak : Kooperatif Merkez Bankas ı(2002); belirtilen y ılın sonundaki rakamlar.
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KRIZ DÖNEMLERİNDE
KULLANILAN TURIZM
PAZARLAMA TEKNİKLERİ VE
ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER

Küreselleşme sürecinde,uluslar aras ı turizm sektöründe büyük bir rekabet vard ır. Bu
nedenle kriz dönemlerinde, kriz yönetim stratejilerinin geli ştirilmesi, turizm pazarlama
tekniklerinin ve halkla ilişkilerin kullanılması gerekmektedir. Bu durumda pazarlama iletişimi ve pazarlama karmas ı önem kazanmaktadır.
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Pazarlama karmas ı elemanları; Mamûl, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma'dır. Modern pazarlama anlayışına göre ise tutundurman ın bileşenleri; Kişisel Satış, Reklam, Tanıtma ve Satış
Geliştirme olarak alt bölümlere ayr ılmaktadir.
Bu çalışma turizm işletmelerinin kriz dönemlerinde pazarlama ileti şimini kullanmalarını irdelernekte ve ayn ı zamanda Türkiye'de ve yurt d ışında rekabet şanslarını artırmaları
yönünde öneriler getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizmde Pazarlama Ileti şimi, Pazarlamada Halkla İlişkiler.

* Balıkesir üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm I şletme ve Otelcilik A.B.D. Doktora O'ğ rencisi
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TOURISM MARKETING TECHNICS AND PREVENTIVE
METHOTS IN CRISIS PERIODS.
ABSTRACT
D uring the globalization period, there is so much competition in the international tourism sector.Therefore, during the crisis periods,it is necessary to 4evelop for tourism establisment the crisis management strategies and using tourism marketing technics and public
relations.At this time marketing communication and marketing mix are geting important.

Marketing mix are; product, price, place and promotion.According to modern marketing behavior, promotion consist of ; personal selling,advertisement, publicity and sales
promotion.
lhe study puts forward in what way, tourism establishment have been used marketing
communications during the crisis periods.And the study also cover the research which
have been done both in Turkey and abroad arid implications to increase the chance of
competition during globalization as well.
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Key Words: Tourism Marketing Communication, Marketing Public Relations,

Pazarlaman ın özünü değişime konu olan ürünler oluşturfnaktadır. Sanayice geçiş, buhar makinelerinin icad ı, fabrikasyon üretim ve sanayi devriminin gerçekle şmesiyle gelişen
ve değişen dönemlere, ekonomik gelişmelere paralel olarak pazarlama çabalar ı da gelişmiş
ve yeni anlamlar kazanm ıştır.( 1)
Göstergeler başarılı hedef pazarlama için küresel pazar ortam ında farldı destinasyonlarda farldı hissedarlar aras ından güçlü ortaldıldar oluşturarak ortalda şa ve farldı pazarlama yaklaşımları sergilemek gerekti ğini ortaya koymaktadır.(2)

pe

Bilindiği gibi, turizm pazarlamas ı kendine has özelliklerinden dolay ı diğer ürün pazarlamasından farldıdır. Turizmin elle tutulamaz olmas ı, duygulara hitap etmesi, stoldanamaz
olması, arzın inelastik olmas ı, talep elastikiyetinin yüksek olmas ı, sabit maliyetlerin yüksek
olması, turizmin uluslar aras ı boyutunun olmas ı gibi özelliklerinden dolay ı özellildi pazarlama becerilerini gerektirmektedir. Çünkü bu endüstrideki birçok firma di ğer ülkelerdeki
müşteri ve/veya tedarikçileri ile yak ın ilişki içindedirler.
Turizm sisteminin temel unsurlar ı; seyahat, konaldama ve seyahat ve konaldamaya
bağlı olarak ortaya ç ıkan bütün kurumlar ve davran ışlardır. Turizm piyasas ı; turistik mal
ve hizmetleri arz edenlerle talep edenlerin kar şılaştıkları alan ve bu karşılaşmayı sağlayan
örgütler bütünüdür. Bir sistemi olu şturan parçalar ba ğımsız olmayıp karşılıklı dayanışma
durumundadır. Turizm ürününün birle şik bir ürün olmas ı ve turistik ürününün birbirine
bağlı birçok işletme ve kurum tarafından üretilmesi bu tür bir dayan ışma ve işbirliğini
zorunlu kılmaktadır.(3)
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II-KÜRESEL BOYUTLARIYLA TURIZM PAZARLAMASININ ÖNEMI
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Uluslar aras ı turizm piyasas ında büyük bir rekabet vardır. Temelde benzer mal ve hizmet üreten ülkeler, özellikle Akdeniz çana ğında yer alan ve benzer iklim ve co ğrafi şartlara
sahip olan İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerle Türkiye'nin rekabet etmesi söz
konusudur. Bunun için ise, küreselle şme sürecide, göz önünde bulundu ğu rakipleri çok
iyi tahlil ederek olu şturulacak uygun turizm politikalar ı, etkin ve yaygın dağıtım kanal:
ları ile fiyat politikalar ı gerçekleştirmek ve bir esnekli ğin sağlanması önem arzetmektedir.
Özellikle kriz dönemlerinde uluslar aras ı turizm piyasasının gereklerine uygun ve turizm
pazarlaması yapılması ve uygun stratejiler geli ştirilmesi çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir.
Konu ülkemiz turizmi aç ısından irdelendiğinde,yabanc ı tur operatörleri ile yerel operatörler aras ındaki güç dengesizli ği özellikle yurt dışında turizm sektöründe gerçekle ştirilen
büyük bütünleşmeler nedeniyle yerel operatörler aleyhine geli şmektedir. Kitle turizminde
turizm talebini yaratan ve yöneten kurulu şlar olarak tur operatörleri, pazarlama ve talebi
yönlendirme güçleri çok yüksek olan firmalar olarak, pazar ko şulları değiştiği zaman turist
talebini anında başka çekim ülkelerine kolaylıkla kaydırabilmektedirler.
Bu yönüyle Türk turizminin eşgüdümsüz gelişimi turizm endüstrimizin tümüyle
yabancılara bağımlı olmasına yol açabilecek konumda yer almaktad ır.(4) Dolayısıyla ülkemizde turizm işletmeleri dü şük kâr marjlarıyla çalışmaya zorlanmakta bir takım pazarlama sorunları yaşamaktadırlar. Bu kapsamda Dünya Turizm sektöründe gerçekle şen ülke
içi ve/veya ülkeler aras ı işletme bütünle şmeleri, bölgesel i şbirlikleri ve bölgeler ve ülkeler
arası gerekleştirilen ekonomik siyasi ve kültürel işbirliklerine gitmeleri ve ülkelerin de ğişen şartlar ve konumlar gere ği yeni arayışlar içinde bulunmaları Türk turizmi açısından da
dikkatle irdelenmesi gereken konular ın başında gelmektedir.
Turizm endüstrisinde bölgesel i şbirliği ve birleşmeler, temelde ülkelerin d ış politikaları
doğrultusunda imzaladıkları ikili veya çok tarafl ı ekonomik ve siyasi i şbirliği/entegrasyon
anlaşmaları çerçevesinde geli ştirilmektedir.Bu bölgelere yönelik turizm proje ve programları ise uluslar üstü şemsiye kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.( 5)
Turizmde en büyük pazar ımız olan Avrupa'da gerçekle şen siyasi-ekonomik gelişmeler
sonucu oluşan büyük şirket birleşmeleri dikkate al ınarak ülkemizde de yerel, bölgesel ülke
çapında gerekli araştırmalar yapılarak ve turizmin gelece ği açısından rekabet gücü yüksek
entegrasyonların gerçekleşmesinin sağlanması, işletmelerin (power) güç problemlerinin
aşılması yönünde çal ışmalar yapılması önem arzetmektedir.
Ülkemizde turizm işletmelerinin genelde özkaynakyetersizlikleri ya şaması, sahip işletmeci oranının yüksek olmas ı nedeniyle birçok işletmenin kurumsallaşmalarını gerçekleştirememiş olmaları, kaynakların rasyonel kullan ılamaması, kredilerin geri ödenmesinde
zorluklar yaşanması vb. etkenler ve buna ba ğlı olarak turizm işletmelerinin global rekabet
nedeniyle yabanc ı tur operatörlerine çok ucuz fiyatlara pazarlanmas ı, sektörün döviz kaybetmesi riskini beraberinde getirmekte,bu ise Türk turizmini ve dolay ısıyla Türk ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.
20
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III- PAZARLAMA ILETIŞIMI VE KRIZ DÖNEMLERINDEKI ROLÜ

Günümüzde birçok benzer ürün veya hizmet çok say ıda üretici işletme tarafından üretilmekte ve piyasaya sunulmaktad ır. Bununla birlikte rakipler yeni ve farkl ı aynı zamanda
gelişmiş ürünlerle ve değişik pazarlama yöntemleriyle piyasaya girerek tüketici tercihlerini
kendi çıkarları doğrultusunda etkilemeye çal ışmaktadırlar.
Tüketicilerin ise bilgi düzeylerindeki ve ya şam standartlarındaki yükselmeye ba ğlı olarak daha zor tatmin edilir hale gelmesi, çok çe şitli alternatiflerle ürüne kolayca ula şabilen
tüketicinin kazan ılmas ını oldukça zor bir çaba haline getirmektedir.(6) Bununla birlikte
kriz dönemlerinde tüketici harcama e ğilimlerinde temel psikolojik de ğişimler oluşmakta
ve tüketicilerde güven azalmas ı görülmektedir. Dolayısıyla bu dönemlerde risklerin büyük
olduğu hissi, tüketiciyi al ım yapmaktan al ıkoymaktadır.
Tüketiciler durgunluk süresince, temel ihtiyaç maddelerinin d ışındaki harcamalar
açısından daha ihtiyatl ı davranmaktad ırlar. Bu süreçte tüketiciler beklentilerini a şağı çektiklerinden dolayı lüks olarak gördülderi ürün ve hizmetlerin sat ın alma kararlann ı ertelemeyi tercih etmektedirler. Bu durumda tüketici riskini azaltt ığı hissi verecek her strateji i şe
yaramakta ve burada özellikle marka kimli ği ön plana geçmektedir.
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"Günümüz tüketici pazarlar ı nitelik ve nicelik aç ısından büyük bir de ğişim yaşamaktadır. Bu yüzden işletme faaliyetlerinde de ğişen tüketici tip ve arzular ının her zaman dikkate
alınması zorunluluk haline gelmektedir."(7) Bu ise beraberinde i şletmelere belirli sorumluluklar yüldemektedir.

pe

Bilindiği gibi turizm sektöründe faaliyet gösteren i şletmeler ve bunlar ın pazarlama
çabaları, ashnda mal üreten işletmelerin pazarlama çabalanndan çok farld ı değildir. Dolayısıyla turizm işletmelerinin de t ıpkı mamül mal üreten ve/veya pazarlayan i şletmeler
gibi ürettikleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak, benzer ileti şim tekniklerini benimseyip uygulamaya koymalar ı söz konusudur. Ancak turizm i şletmelerinin hizmet üretme i şlevleri
dikkate alındığında ve bu hizmetin gerek üretilmesi ve gerekse, örne ğin, seyahat acentalar ı
kanalıyla tüketicilere iletilmelerinden dolay ı insan ilişkilerinin önemli olduğu gerçeği ön
plana geçmekte ve dü şünülen iletişim sistem ve uygulamalar ında bazı değişikliklerin yap ılarak sektörün gereklerine uygun hale getirilmeleri söz konusu olmaktad ır. (8)
Turizm dışı işletmeler söz konusu olduğunda is e, farklı olarak fiziksel dağıtım programı
dikkati çekmektedir. Fiziksel da ğıtım, malı makul maliyette, istendi ği zaman, istendi ği yere
götürerek mahn ekonomik de ğerini veya faydasını maksimize etmeye çal ışan bir faaliyettir.
(9) Turizm dışı işletmelerde ürünü tüketiciye götürmek söz konusu iken, turizm de tüketiciyi mal veya hizmeti tüketmek üzere üretici turizm i şletmesinin bulundu ğu yere getirmek
ön plana geçmektedir.
IV- PAZARLAMA ILETIŞIMI VE TURIZMDEKI YERI

Pazarlama ileti şimi kavram ı; hedef tüketicileri ürün, hizmet ya da kurum hakk ında bilgilendirmeyi, o nlann tutum ve davranışlarını istenen yönde ise güçlendirmeyi, tersi yönde
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ise değiştirmeyi yada amaçlanan yeni bir tutum ve davran ışı oluşturmayı hedeflemektedir.
Bu'nedenle pazarlama ileti şimi ikna edici bir iletişim (persuasive communication) süreci
olarak da değerlendirilmektedir. (10)
Genelde pazarlama ileti şimi sözkonusu edildiğinde pazarlama karmas ının elemanlarından biri olan tutundurma (promotion) çal ışmaları anlaşilmaktadır."Zira bu elemanlar
müşteri ile iletişimi gerekli kılar; bu yüzden sık sık tutundurmaya pazarlama ileti şimleri
veya iletişim karması denilmektedir". (11)
Işletmenin bir hedef pazarda etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi, pazarlama karmasındaki elemanları en iyi şekilde değerlendirmesine bağlıdır. Bazen pazarlama karmasının bir elemanındaki üstünlük diğer karma elemanlar ındaki aksaklıkları bertaraf edebilmektedir. Bu üstünlük ürünün kendisinde olabileceği gibi, dağıtım kanalında ya da sat ışları
geliştirmede izlenen politikalarda olabilmektedir. (12)
A- Pazarlama Karması ve Turizmdeki Yeri
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Pazarlama çalışmalarının başarılı olmasının temelinde işletme çevresini olu şturan
koşullara uyum sağlamak yatmaktadır. Bir pazarlama yöneticisinin ba şarılı olmasının koşulu, işletme dışı çevresel ko şullara uyum sağlamak ve pazarlama karmas ı elemanlarını en
uyumlu şekilde bir araya getirmek ve do ğru bir pazarlama karmas ı seçmektir.(13)
Mc Carthy'nin yayg ınlaştırdığı ve günümüzde art ık genel kabul görmüş bulunan ayırıma göre: (4 P) pazarlama karmas ı elemanları: 1 -Mamul (product), 2-Fiyat (Price), 3-Da ğıtım (Place),4-Tutundurma (Promotion) çalışmalarıdır.(14)"Modern pazarlama anlay ışına
göre tutundurmanı n bileşenleri ise reklam, tan ıtma, kişisel satış ve satış geliştirme olmak
üzere dört alt bile şene ayrılmaktadır." (15)
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Turizm Bakanl ığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, turizm pazarlamas ı ve özellikle
Halkla Ilişkiler, tanıtma, reklam konularında Bakanlığın uygulamaları ile ilgili olarak ortaya çıkan tablo şu doğrultudadır.
Turizm Bakanlığı Tanıtma Bütçesi ve Reklam harcamalar ı turizm gelirlerinin binde
biri oranında oluşmaktadır. Aynı zamanda kriz durumlar ında hiçbir dönemde bütçe artışı söz konusu olmamıştır. Rakip ülkelerde tan ıtma bütçesinin turizm gelirlerine oran ı
%2-4 arasında değişmesine rağmen; Türkiye'de bu oran çok daha dü şük kalmaktadır. Turizm Bakanlığında 2001 yılı Tanıtma Bütçesi 41.4 Trilyon TL olarak gerçekle şmiş bunun
31.6 trilyon TEsi reklam ve fuar etkinliklerinde, 9.8 Trilyon TE.si ise di ğer tanıtıcı yayın
ve ağırlama faaliyetlerine ayr ılmıştır.
Turizm Bakanlığı yetkilileri kriz durumunda yay ınlanmakta olan mevcut reklam ın hemen durdurulduğunu, Halkla İlişkiler çalışmasını reklam kapsam ında düşündüklerini bu
yüzden Halkla Ilişkiler faaliyetlerine giri şmedilderini bununla birlikte Bakanl ıkta Halkla
Ilişkilerle ilgili bir birim olmadığını belirtmekte, krize neden olan olay ın unutulmasının
beklenmesi gerekti ğini, bu dönemde yap ılan reklam harcamalar ının çöpe atılan para niteliğinde olduğu gibi yanlış bir algılama içinde bulunmaktadırlar.
22
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Olaya bilimsel açıdan bakıldığında ülke turizmi aç ısından son derece önemli olan konunun irdelenmesinin gereklili ği ortaya çıkmaktadır. Burada konumuzla ilgisi aç ısından
fazlaca teferruata girmeden; ancak konunun da özünü kaç ırmamaya dikkat ederek pazarlamanın tutundurma çabalar ı incelenmeye çal ışılacaktır.
a- Kişisel Satış: (Personal Selling)
"Kişisel satış, satış yapmak amac ıyla satıcının bir veya daha çok say ıda potansiyel al ıcyla yüz yüze görü şmesi olarak tammlanmaktad ır."(16) Burada belirgin özellik sat ışçı ve
müşterinin yüz yüze görü şmesidir.
Bir başka tan ımda kişisel satışın, kişisel karşılaşma, dostluk ilişkileri geliştirme, dinleme
ve karşıhk verme zorunlulu ğu olması ve satışçıya direkt bilgi toplama imkan ı vermesi de
birkaç temel özelli ği olarak belirtilmektedir. Bu yüzden kişisel satış uygulama da çok daha
fazla esnekliğe sahiptir.(17)
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Kişisel satışın etkili olması için satışçıların belli aşamaları etkin ve olumlu şekilde başarması gerekmektedir. Bu a şamalar; ön hazırlık, muhtemel alıcılar belirlerrie, müstakbel
alıcıları ziyaret etme, sat ış önerileri sunma, sorular ı ve itirazlar ı cevaplama, sat ış işlemini
tamamlama, sat ış sonras ı ilişkileri sürdürme, şeklinde belirlenebilir.(18)
Turizm sektöründe ki şisel satış, tezgahta sat ışla birlikte, tek tek kişilere gitmek yerine
satışçımn kurumlara (büyük işletmeler, holdingler, kamu kurumu çal ışanları, kadın dernekleri vb.) giderek, ürünü tan ıtması, mevcut potansiyelin özelliklerini anket, görü şme vb.
yollarla belirleyerek uygun turistik turlar haz ırlaması, ortak ilgi gruplar ına ulaşarak ayn ı
özellildere sahip benzer şeylerden ho şlanan gruplar oluşturarak sat ışın sağlanması, kongreler, şirket teşvik gezileri, iş seyahatleri vb.ni önceden haber alarak bu organizasyonlar ın
üstlenilmesi biçimlerinde gerçelde ştirilmektedir.
b-Satış Geliştirme: (Sales promotion)
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Bazı kaynaldarda satış tutundurma, sat ışta özendirme olarak yer alan sat ış geliştirme
çabaları: Reklam, kişisel satış ve tanıtma dışında kalan kupon yayı nlama, hediye verme,
yarışma düzenleme, gösteri, sergi gibi devaml ılığı olmayan satış çabaları şeklinde tanımlanmaktadır.
Satış geliştirmenin temel amac ı; reklam ve ki şisel satışı tamamlamakt ır. Reldam ve
kişisel satışın tüketiciye ulaşma ve onu satın almaya yöneltme etkilerinin, sat ın alma noktas ında mal veya hizmete ili şkin bilgi verme, hat ırlatma ve sat ın almaya özendirme giri şimleriyle tamamlanmas ı amaçlanır.(19)
Satış geliştirmenin işletmeler tarafından uygulanmas ının bazı önemli nedenleri vardır.
öncelikle, "Reklamın farkedilirlik aç ısından ve istenen yönde tutum geliş tirdiği ama harekete geçirmede ba şarısız olduğu durumlarda tekrar al ım yaratmak için anahtar görevi
görmektedir."(20)
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Satış geliştirmeyi yöneldiği kitlelere göre üç grupta incelemek mümkündür.(21)
Tüketici eğilimli satış geliştirme; eşantiyon verme, kupon, ikramiye veya pul verme,
moda gösterileri vb. gibi çalışmaları içerir.
Aracılara yönelik sat ış geliştirme; satış yarışmaları, özendirme primleri, karşılıksız
mal satın alma avansı verme gibi işlemlerden oluşmaktadır.
Satışçılara yönelik sat ış geliştirme; satış toplantıları, satışçı yarışmaları düzenleme
gibi yöntemler uygulanmaktadır.
Ülkemizde turizm sektöründe sat ış geliştirme çabaları hem tüketiciler, hem de seyahat acentalar ı ve tur operatörleri gibi arac ılara ve satış gücü dediğimiz satış elemanlarına
yönelik olarak yapılmaktadır. Örnek olarak seyahat şirketlerinin müşterilerine verdikleri
el çantaları, biletler için cüzdan ve pasaport kaplar ına kadar birçok e şantiyonlar otellerde
ayakkabı parlatma bezlerinden, ilk yard ım çantalar ı, şampuanlara kadar bir çok te şvik edici
ürünler sayılabilir.
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Satış geliştirmeden, uluslar aras ı pazarlama da etkin bir tutundurma yöntemi olarak
faydalanabilmek için, tüketicilerin hangi özendirme araçlar ını tercih ettiklerini saptamak
gerekmektedir. örne ğin, verilen hediyelerin tüketicilerin beklentilerine ve ya şam biçimine
uygun olması zorunluluğu vardır. Burada verilen hediyenin birim de ğeri değil, işe yarayıp
yaramadığı önemlidir.(22)

c- Reklam: ( Advertisement)

Reklam bir mal, hizmet veya görü şün halka benimsetilmesi amacıyla, kişisel olmayan
bir biçimde ve bir bedel kar şılığında sunulmasıdır. Reklam da temel unsur belli bir ücret
karşılığında bir medya arac ında yer ve zaman sat ın alınmasıdır.
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"Reklam kişisel satışla ulaşılamayacak kadar çok geni ş bir müşteri kitlesine ulaşmayı
hedefler"(23) ve reklam ın pazarlama ileti şimi içinde ürüne yönelik dört temel işlevi vardır;
bunlar; bilgi verme, ikna edici olma, k ıyaslama olanağı sağlama ve hatırlatıcı olma özelliklerini içerir ve ürünün yaşam e 'ğ risindeki döneme göre değ' işirler."(24)
Turizm reldarnc ılığı ise; ticari reklamc ılığın araç ve yöntemlerini kullanarak turizm
hareketlerini geliştirmek ve turistik mal ve hizmetlerin sat ışını artırmak amacıyla girişilen
çalışmaların tümü olarak tan ımlanabilir. Reklamın yer ve zamanı, kullanılmak istenen sloganlar ve seçilecek reklam araçlar ı, büyük ölçüde pazarlama ara ştırmalarının sonuçlarına
bağlı olarak belirlenmektedir. (25)
Kriz dönemlerinde reklam ı yapmak veya yapmamak konusunda en geni ş çaplı araştırmalar ABD'de yap ılmıştır.
1958'de yayınlanan ilk araştırma II. Dünya Savaşı sonrasındaki kriz yıllarında (19491954) reklamı kesmeyen kuruluşların sonraki yıllarda Pazar paylar ını artırmış olduğunu,
reklamı kesenlerin ise küçülmüş olduğunu gözler önüne sermektedir.
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1970'de 1958-1961 krizi üzerine yay ınlanan bir çal ışmaya göre kriz döneminde reklam
yapan kurulu şlann büyümekle birlikte kârl ılıklarını da artırdıldannı ortaya koymaktad ır.
James Capel tarafından Global Advertising Market Place (1988) için haz ırlanan bir
diğer araştırmada 1974-1975 kriz y ıllarında reldam yatırımlannı azaltmayan kurulu şların
sonraki iki yıl içinde yüzde 27, beş yıl içindeyse yüzde 30 daha fazla sat ış gerçeldeştiğine
işaret etmektedir. Ayn ı dönemde Revlon, Gillette, Coca Cola, Procter and Gamble, Levi
Strauss, Rubbermaid, United Air Lines ve D elta Airlines kriz döneminde düzenli bir biçimde markaya yat ırım yapmışlar ve büyümüş olarak ç ıkmışlardır.
1981-1982 krizindeki reklam harcamalann ı analiz eden McGraw-Hill Research, panik
içinde ani karar vererek reklamlann ı kesenlerin reklamlar ını sürdürenlerin kar şısında
kaybolduklann ı ve kendilerini bir daha toparlayamad ıklannı ortaya koymaktad ır. PIM's
(Protit Impact of Market strategies: The Strategic Planing Institute) veri taban ına dayalı
olarak gerçekle ştirilen çalışma ise, agresif bit biçimde reklam ı yapanlar ın, aşırı dikkatli
davrananlara oranla 4,5 kat fazla büyüdüklerini belirlemektedir.
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Kriz döneminde reklam yapan kuruluşların krizden sonraki y ıllarda Pazar paylar ının
büyüdüğüne Türkiye'den en iyi örnek ise Beko olmaktad ır. 1994 yılındaki krize ra ğmen
reklam yatınmlarını kesmek yerine art ıran Beko 1993'ten 1996'ya kadar baz ı ürünlerinde
Pazar paylar ını %70 ile %100 aras ında art ırmıştır. (26)
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Yirminci Yüzy ılda gelişen ekonomik analizde reklamla ilgili olarak, israfa neden olan ve
"yararsız" olduğu konusunda görüşler olmasına rağmen, rekabeti bir süreç olarak ele alan
ve statik rekabet teorisini geli ştiren çağdaş yaklaşımda reklam bir rekabet arac ı olarak ele
alınmaktadır.(27)
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ABD'de reklam harcamalar ı 1945'ten bu yana müthiş bir artış göstermiştir. Halen hem
mutlak büyüklük olarak ve hem de GSMH'n ın yüzdesi olarak ABD tart ışmasız lider konumundadır. Aynı zamanda 1976-1981 yılları arasında yapılan bir ara ştırmaya göre reklam
harcamalar ının gelişmekte olan ülkelerde de artt ığı görülmektedir ve Tayvan, Güney Kore
ile Japonya'da bu art ış önemli ölçülerde olmuştur.
Bununla birlikte, kriz ve gelecekteki belirsizlik ortam ının yol açt ığı korku nedeniyle
pek çok reklam veren i şletme küçülme, daralma yönünde tav ır almaktad ır. Oysa reldamı
bir harcama de ğil bir yatırım olarak gören kurulu şlar kriz dönemlerinde de markalanna
yatırım yapmayı sürdürmekte,b öylece reklam ı kesen kurulu şların boş bıraktıkları alanlara
da yerleşebilme fırsatını yakalamaktadırlar.
Kriz dönemlerinde reldam yapmak, hem marka kimli ğini oluşturmak, hem de yeni
müşteriler kazanarak mü şteri taban ını güçlendirmek için fı rsatlar sunmaktad ır. Kriz dönemlerini tüketicilerin belleklerinde yer etmek için bir fırsat olarak gören kurulu şların
krizlerden büyüyerek ç ıktıldan görülmüştür. Küçülen pazarda ba şarıyı belirleyen temel
gösterge satış hacmi değil Pazar payıdır. Dolayısıyla, kriz dönemlerinde aktif olan kur ulu ş25
Sayls 140

nisan-may ıs-haziran 2003

lar krizden Pazar paylar ını artırmış olarak çıkmakta daha sonra ise bu art ış kendisini satış
hacminde büyüme olarak göstermektedir.(28)
d- Tanıtma (Publicity)

Tanıtma, konusu gereği bir çok alanda söz konusu olabilmekte ve de ğişik amaçlarla
farklı politika, hedef ve yöntemlerle kar şımıza çıkabilmektedir. Tanıtmanın geçmişte
sadece pazarlama a ğırlıklı olarak ele alındığı, ekonomik getirilerin ön planda tutuldu ğu
gözlenmektedir.
Tanıtma kelimesi birçok kavramla birlikte kullan ılmaktadır. (Ürün tan ıtımı, şirket
tanıtımı, ülke tanıtımı, turizm tanıtması vb.) Bir tanıma göre tanıtma (duyurum): Radyo,
televizyon, gazete vb. gibi bas ın ve yayın araçlarında, karşılığında bir ücret ödemeden i şletme, işletme çalışanları veya işletmenin mal ve hizmetlerinin, haber, röportaj vb. şeklinde
tanıtılması ve tüketiciye benimsetilmeye çal ışılmasıdır. Bu yaklaşımda, reklama benzeyen
tanıtmanın en önemli özelliği parasız yapılmasıdır. Ikinci önemli özelli ği ise reklamda denetim reklam ı yaptıranda iken, tanıtmada denetimin tan ıtmayı yapanda olmas ıdır.(29)
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"Frey'e göre tanıtma (publicty): Hedef kitleler için her hangi bir ödeme yapmadan kitle
iletişim araçlarını, bir yer, kişi ya da grubun çıkarlarını korumak amacıyla, önceden tasarlanmış verilerin üçüncü kişiler aracılığıyla kullanılmasıdır:'"Wilcox'a göre ise tan ıtma:
Çok amaçlı olarak birey ve grup hakkında kitle iletişim araçlarında yayın yapma ve haberleri değerlendirme olup tan ıtmanın nihai amacı imaj yaratma çalışmasıdır:'(30)
Ülkemizde tanıtma kavram ı; pazarlaman ın dışında genel olarak devlet tan ıtması, dış
tanıtım olarak algılanmaktadır. Bu anlamda tan ıtma mikro bazdan, makro baza koymakta
ve içeriği değişmektedir. Tanıtmanın farklı boyutlarda yap ıldığını ve işletmeler baz ında
mikro ölçeklerde, devlet baz ında ise makro ölçeklerde ve hem yurtiçi hem de yurt d ışı
platformlarda yapılabileceği bilinmektedir.
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Bu bağlamda tanımlarda farkl ı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir. Hatta bir çok
defa aynı tip sınıflama içinde yer almas ına rağmen bir çok yazar tarafından tanıtmanın
farklı algılandığı gözlenebilmektedir. Makro boyutlarda tan ıtmanın bir diğer yönünü oluşturan dış tanıtım gündeme geldiğinde aşağıdaki tanım bu konuyu açıklamakta oldukça
etkin bir konumda görünmektedir.
i- Dış Tanıtım:

Enformasyon, iletişim, propaganda, devlet reklamc ılığı, halkla ilişkiler, kolektif
reklamcılık, satış geliştirme ve ticari reklamc ılığı içeren;
Siyasal, ekonomik, kültürel ve turistik tan ıtımı da kapsayan bir kavram olarak,
Ülkenin temel, siyasal ve ekonomik tercihleri do ğrultusunda, ulusal dış politikaya
uygun olarak,
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Diğer ülkelerde sorunlar ını anlatmak, dünya kamuoyunda kendi lehine olumlu bir
imajı yaratmak, geli ştirmek, saygmlığı artırmak ülke haldundaki yanl ış izlenimleri
düzeltmek amacıyla,
Politikası ve planlaması devlet tarafından önerilen,
Uygulaması kamu ve özel kesim kurulu şları tarafından bir koordinasyon içerisinde,
açık, sürekli, yoğun ve sistemli şekilde, bilimsel ve teknik yöntemlerle yürütülen
faaliyetlerin tümüdür."(31)
Olaya bir başka açıdan bakıldığında; hangi konuda ve bazda olursa olsun yap ılması
gereldi görülen tan ıtma faaliyetleri sonuç itibariyle ülkenin tan ıtımıyla direkt ilişkili faaliyetler bütünüdür. Dolay ısıyla tan ıtma aktivitelerini milli politikalarla ili şkilendirerek
gerçekleştirmek doğabilecek olumsuzluklar ı belirli ölçülerde azaltacağı gibi tanıtmanın
kalitesi ve etkinli ğinin arttırılmasına da önemli katkılar sağlayacaktır.
ü- Tanıtmanın Hedefleri;

a

Türkiye için özellilde gelişmiş sanayi ülkeleri tan ıtmanın hedefidir. Ekonomik amaçla
yaklaşıldığında ticari ve turistik arza sahip bütün ülkelerin tamtmadaki hedefi, geli şmiş
sanayi ülkeleri ve bu ülkelerin geliri yüksek turistleridir. Siyasal amaçl ı yaklaşıldığında ise,
yine bütün ülkelerin tanıtma hedefi, iktisadi ve siyasi a ğırlığı olan ülkelerin deste ğini kazanmaya çalışarak uluslar aras ı politika alan ında etkin olmaya çal ışmaktır.

cy

Bu anlamda gerek tüketici olarak turistler, gerekse etkinli ği olan yabanc ı siyasal kişi
ve kurumlar, yo ğun bir enformasyon bombard ımanı altındadırlar. Burada olay ı çok yönlü
düşündüğümüzde yeni bir kirlenme türü olarak nitelendirilmekte olan enformasyon miktarımn çokluğu nedeniyle tan ıtma aktivitelerinin sonuca ula şması son derece zor ve bazen
imkansız olmakta ve büyük mali kaynaldara, geni ş bütçelere ihtiyaç duyulmaktad ır.
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Ayrıca çoğulcu demokratik ülkelerde, menfaat temeline dayal ı baskı gruplarının etkinliği ön plandadır ve kitle iletişim araçlarına bir şekilde bu baskı grupları hakim olmaktadırlar. Dolayısıyla, eğer kitle iletişim araçlarına hakim olan grubun ilgisini çekecek veya
ortak menfaat alanlar ı yaratacak ilgi odaldarı bulunmadığı taktirde kitle ileti şim araçlarına
girilebilmesi mümkün olamayabilecektir.(32)
Konuya ülke genelinde yaklaşıldığında bir ulusun önem verdi ği, sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel de ğerlerini başka ülkelere aktarma, o ülkeler üzerinde kendi ulusuna
ilişkin bahsedilen de ğerler haldonda olumlu bir izlenim (Favourable impression) yaratma
ve tanıtımda etkin kazanımların elde edilmesi arnaçlanmaktadır.(33)
Dolayısıyla tanıtma hangi boyutta olursa olsun Türkiye'nin uluslar aras ı hedef ve d ış
politikalarına uygun olmalı ve onları destekler nitelikte bulunmalıdır.
Tanıtmamn Fonksiyonlar ı

Tanıtma, ana politikalarla önceden belirlenen hedeflere ula şmak için siyasal, ekonomik,
sosyal-kültürel ve turistik fonksiyonlar yüldenmektedir.
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"Tanıtma fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için kamuoyu deste ğine ihtiyaç vard ır.
Kendi kamuoyunu ayd ınlatmak ise iyi bir tan ıtma faaliyetinin ön şartını oluşturmaktadır."(34) Bu fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür.
- Siyasal fonksiyonu: "Uluslar arası alanda veya hedef ülkede, ki şi, grup, örgüt ve kurumları etkilemek yoluyla kişi, grup, örgüt, ülke aleyhine olumsuz vaziyet al ışları olumlu
hale getirerek dış politikaya destek sağlamaktır."(35)
- Sosyal-Kültürel Fonksiyonu: "Ülkenin sosyal olay ve olgular ının, kültürel değer
lerinin uluslar aras ı alandaki etkinliklerini, d ış politikasını destekleyici faktörler haline
getirilmesi ve uygulanmas ıdır:'(36)
-Ekonomik fonksiyonu: Uluslar arası ekonomik ve ticari ilişkiler kapsamında; "Bir
ülkenin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak, dış ticaretini geli ştirecek, siyasal ve ekonomik politikalara uygun olarak di ğer ülkelerde devlet birimleri ve devlet d ışı ekonomik
örgütler tarafından yap ılan tanıtma faaliyetidir."(37) Burada d ış satım,kredi ve yabanc ı
sermaye yat ırımlarının teşviki bağlamında etkili olunması amaçlanır.
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-Turistik fonksiyonu: Türkiye'nin turistik potansiyelini oluşturan doğa, kültür, tarih,
arkeoloji, deniz, güneş vb. gibi temel nitelikleri ve turizm üst yap ısı hakkında, turizm pazarlarında her türlü promosyon tekniklerini kullanarak potansiyel turistleri bilgilendirme ve
ülkenin turistik de ğerleri hakkında olumlu bir kimlik ve imaj yaratmakt ır.(38)
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Turizm alan ında genellikle yoğun tanıtım çalışmaları yapılması gerekmektedir.
Çünkü turizmde markaya ba ğımlılık azdır. Turizm endüstrisinin içinde bulunduğu rekabetinde etkisiyle geni ş tanıtım bütçelerine gereksinim duyulur. Genelde fiyat ın %2025'inin tanıtım aktivitelerine ayr ılması gerekmektedir.(39)
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Bütün bunlardan dolay ı tanıtımın belli bir plan çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte
ve burada öncelikli olarak ulusal bir tan ıtma politikasının oluşturulması gereği ortaya
çıkmaktadır.
B- Halkla ilişkiler (Pulbic Relations) ve Turizmdeki Yeri

Halkla ilişkiler faaliyetleri temelde bütün i şletmeler için aynıdır. Fakat bazı işletmelerin
veya endüstrilerin ta şıdıkları özelliklerden dolayı halkla ilişkiler faaliyetlerinde farklılaşma
olabilmektedir. Turizm sektörü de bunlardan birisidir. Turizm sektörü bir çok aç ıdan diğer
sektörlerden farkl ılık göstermektedir.(40)
Bir tanıma göre; "Halkla ilişkiler, işletme ile halkın karşılddı çıkarları arasında iki yönlü bir iletişim sistemine ve bilgi alışverişine dayanarak denge sa ğlama çabasıdır, şeklinde
tammlanmaktadır."(41). Marshall E. Dimock, halkla ili şkileri; halkın güvenini kuvvetlendirmek, kuruma karşı halkın ilgisini artırmak için planlı bir şekilde belli bir politika güden
programın gerçekleştirilmesi olarak tanımlamaktadır. M.Crozier: D ış çevrenin, sempati
ve iyi niyetini sağlamak amacı ile yönetici ve girişimcilerinin başvurduldarı yöntemlerin
tümü halkla ilişkilerdir, demektedir.(42)
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Turizmde halkla ilişkiler ise, ağırlama ve seyahat işletmelerinin diğer organizasyon
veya kişilerle olan ilişkilerini devam ettirmek veya olumlu yönde geli ştirmek amacıyla
yaptıkları faaliyetlere denir. A ğırlama hizmet endüstrisinde hallda ili şkiler işletme içinde
çalışanlar ve çalışanların aileleri, dernelder, tesis sahipleri ve hissedarlara yönelik olarak
yapılırken, işletme dışında da müşteri ve potansiyel tüketiciler, seyahat ve turizm örgütleri, rakipler, sanayiciler, hükümet, medya, finansal kurulu şlar ve turizm okullarına yönelik
olarak yap ılmaktadır.
Turizmde Hallda Ilişkiler aynı zarnanda, reklam ve sat ış geliştirme çabalar ının etkinliğini artırmak ve desteklemek için veya ülkenin turizm yöresi, turizm i şletmesi ya da turizm
ürünü ile ilgili olumlu imaj yaratmak ve düzenlemek amacıyla kullanılabilir. (43)
Özetle hallda ilişkiler; ne yaptığının, ne söylediğinin ve diğerlerinin senin hakk ında
ne söylediklerinin sonucunda olu şan bir ün, bir itibardır. Son yıllarda hallda ilişkilerin
özellilde iki yan ı vurgulanmaktadır. Itibar yönetimi (Reputation management) ve Alg ılama
yönetimi (Perception management) kavramlar ı günümüzde hallda ilişkiler faaliyetlerinde
temel unsurlar durumuna gelmi şlerdir.(44)
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Halkla ilişkiler denince ço ğunlukla akla kuruma yönelik halkla ilişkiler çalışmaları
olan (corporate PR) gelmektedir. Zamanla pazarlamaya yönelik halkla ili şkiler çalışmaları
olarak adland ırılan (marketing PR) kavram ı gündeme gelmiştir. Bunun sonucunda halkla
ilişkiler çalışmaları kuruma yönelik ve ürüne yönelik diye bir ayr ıma tabi tutulmuştur.
Halkla ilişkilerin pazarlamaya olan büyük katk ısı özellikle kriz yönetimi alan ında ortaya çıkmaktadır. Örneğin; New York şehri, New York'u seviyorum (I love N.Y.) slogamyla
başlattığı halkla ilişkiler kampanyasıyla, milyonlarca turisti şehre çekmeyi ba şarmıştır.
Diğer bir örnekte Jhonson & Jhonson'un halka ili şkileri ustaca kullanmas ı, ürünüyle ilgili yaşamış olduğu panikten sonra Tylenol isimli ağrı kesiciyi yok olmaktan kurtaran en
önemli etken olmuştur.
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"Pazarlamaya yönelik halkla ili şkiler çal ışmaları (marketing PR); proaktif (proactive
PR) ve reaktif (Reactive PR) halkla ili şkiler çal ışmaları olmak üzere kendi içinde iki gruba
ayrılmaktadırf (45)
a- Proaktif Halkla İlişkiler ve Kriz Dönemlerinde Kullan ılması:
Proaktif hallda ilişkilerde işletmenin pazarlama hedefleri, kurulu şun ürün ve hizmetlerini ortaya koyma stratejileri ve rakipler kar şısındaki konumu, doğru olarak kabul edilir.
Işletmenin satış hedeflerini, Pazar seçimini ve konumland ırrnasmı yansıtan, pazara yönelik
hallda ilişkiler stratejisi hücuma yöneliktir.Sorun çözmekten çok fırsat kollayıcı ve düzeltici
olmaktan çok destekleyici niteliktedirAlgilendi ği işletme değişkenleri p ozitiftir, yani sorun
içermez. Proaktif hallda ili şkiler fırsatlarla ilgilenir ve nasıl yapmalı sorusuna yan ıt aranır.
İşletme imaj ını ortaya koymak, güçlendirmek dolay ısıyla gelirini arttırmak amaçlan ır.
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Aslında Proaktif halkla ilişkiler program ı, kuruma yönelik halkla ili şkiler programına
benzemektedir. Aralar ındaki temel ayr ım Proaktif halkla ili şkilerde çalışmaların pazara
ve ürüne yönelik yürütülmesi, buna kar şın kuruma yönelik halkla ili şkilerde ise daha çok
işletme imaj ına yönelik çal ışmalar yapılmasmdadır.
Proaktif halkla ilişkiler programı şu basamaklar ı içermektedir.
-Problemi tan ımlama ve hedefleri belirleme
-Mesaj ve araçları belirleme
-Programın uygulanması
-Sonuçlar ın değerlendirilmesi.(46)
Problemi tanımlamak ve hedefleri belirlemek için öncelikle durum analizi yap ılmalıdır.
Durum analizi çevresel ve işletmeye yönelik olarak ikiye ayr ılmaktadır.
Çevresel Durum Analizi: Pazar genişliği, ekonomik koşullar, rekabet ko şulları, politik
yasal durum, tüketici özellikleri gibi konular ı içerirken,
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işletmeye Yönelik Durum Analizi: Işletmenin yapısı, satış yönetimi, üretim ve da ğıtım sistemi, yeni ürün geli ştirme kapasitesi tan ıtım faaliyetleri gibi konuları içermektedir.
Analiz ve Araştırma aşamasında genellikle Pazar araştırmalarında büyük önemi olan
ve temel tOkil eden SWOT, PEST analizleri ve Ansoff matriksinden yararlan ılmaktadır.
(47)
Bunları kısaca açıklamak gerekirse; (48)
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- SWOT Analizi: Ustünlülder (Strenghts), Zay ıflıklar (Weaknesses) F ırsatlar (Opportunities) ve Tehditlerin (Threaths) ba ş harflerinin bir araya getirilmesiyle SWOT ismini
alan analiz; örgütsel ve çevresel faktörlerin olumlu ve olumsuz yönleriyle incelenmesini
içermektedir.
Şekil 1: SWOT Analizi

Örgütsel
Çevresel

Ustünlükler Zayıflıklar
Fırsatlar
Tehditler
Olumlu
Olumsuz

Kaynak: Füsun Kocabaş, Müge Elden ve Serra İnci Çelebi, (1999), Marketing PR (Ankara: Media Cat Yay ınları, 2.Baskı) s.90.
- PEST Analizi: Politik (political), Ekonomik (Economical), Sosyal (Social) ve teknolojik (Technological) alanda ara ştırmayı içeren ve bunlar ın baş harflerinden olu şan PEST
analizi, çevresel faktörlerin incelenmesi ve analiz edilmesine dayan ır.
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Ansoff Matriksi: Ansoff matrikside, SWOT ve PEST analizleri gibi pazar ı analiz etme
ve gelecek konusundaki gerçekçi tahminlerde bulunma fırsatı vermektedir.
-

Şekil 2 : Ansoff Matriksi

Varolan Pazarlar
Yeni Pazarlar

Varolan ürünler
Pazara nüfuz etme
Pazarın geliştirilmesi

Yeni ürünler
Ürünün geliştirilmesi
Çeşitlilik

Kaynak: Füsun Kocaba ş, Müge Elden ve Serra Inci Çelebi, (1999), Marketing PR
(Ankara: Media Cat Yay ınları, 2.Baskı) s.92.
Pazarlama hedeflerinde bulunmas ı gereken baz ı özellikler vardır. Bu özelliklerin
belirlenmesinde SMART Analizinin kullanılmasının faydası bulunmaktad ır. SMART
Analizi hedeflerde bulunmas ı gereken özellilderi göstermektedir.
SMART Analizi: Smart Analizi pazarlama hedeflerinin spesifik (specific), ölçülebilir (measurable), ula şılabilir (Achievable), gerçekçi (realistic) ve zaman s ınırlı (Time Frame) olmasıdır. Pazarlama hedefinde bulunmas ı gereken her ' ir özellik, birbirine ba ğlı, iç
içe geçmiş halkalar gibidir ve pazarlama hedefleri bu stand tlan yakalamak yönünde,
işletme yönetimince gerçekçi hedefler olarak düzenlenmekte tirler.
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-

b Reaktif Hallda İlişkiler ve Kriz Dönemlerinde Kullamlmas ı
-

Reaktif halkla ilişkiler sorun çözücü nitelik ta şımaktadır. Işletmenin zayıf yönleriyle
ilgilenir ve savunma stratejisini kullan ır. Bu tür hallda ilişkiler kriz olarak nitelendirilebilecek yakın ve kısa dönemli değişildiklerle ilgilenmektedir. Bunlar ise i şletmenin kendi
yapısından kaynaklanabilece ği gibi, dış çevreden de kaynaldanabilmektedir.(49)
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Reaktif halkla ili şkiler işletmenin güçsüzlüğüyle ve işletmenin negatif yönlü de ğişkenleriyle ilgilenir. Burada yakalanmas ı gereken fırsatlar değil çözülmesi gereken problemler söz konusudur: Bu yüzden savunmaya (defensive) yöneliktir.
Işletmeler kendi zay ıflıklarından kaynaldanan bir sorun ya şadığında, önce sorun
çözülmeli, sonra şirketin dışındaki insanlara anlat ılmalıdır. Sorun gerçekten vard ı, şimdi
çözülüyor denmelidir. Bazen de bir şirketin, kurumun, ülkenin bir zay ıflığı olmadığı
halde rakipler kas ıtlı olarak böyle bir imaj yaratma çabas ı içine girebilmektedirler.(50)
Midnight Express filminde olduğu gibi kasten olumsuz bir durum yaratarak bir imaj ı
kendi çıkarlan doğrultusunda ustaca kullanabilmektedirler. Bu durumda Reaktif Halkla
ilişkilerin görevi bunun kaynağını bulmak, durdurmak ve insanlar ı bunun yanlış olduğuna inandırmaktır.
Benzer olaylar geçmi şte turizn-ı konusu başta olmak üzere bir çok kereler rakiplerimiz tarafından ülkemiz aleyhine gerçekle ştirilmiştir. Ancak yeterince ve etkili olarak
tepki gösterilemediği için maalesef hedeflerine ula şmayı belirli dönemlerde başarmışlardır. Bu yüzden konuya önemle e ğilmek gerekmektedir.
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Kriz dönemi için yürütülecek halkla ili şkiler çalışmalarında şu noktalara özellikle
dikkat etmek gerekmektedir; Medyaya yap ılan açıklamalarda kurumun olumlu yönleri
ve çalışmaları sık sık yinelenmelidir. Bas ın açıklamaları arasında uzun zaman bo şlukları
bulunmamalıdır. Haber niteli ği taşıyan ve kurumu yakından ilgilendiren değişiklikler
kriz yönetim ekibi denetiminden geçtikten sonra bas ına yetkili sözcü tarafından açıklanmalıdır. Kurumun kendisiyle ilgili bilgiler net ve do ğru olmalıdır. Basın açıklamalarında tahmin ve yoruma aç ık bilgilerden kaçınılması gerekir. Bas ınla tart ışma nedeni
olacak yorum ve önerilere yer verilmemelidir. Kriz dönemi s ırasında kurumun e ğer
varsa sosyal amaçl ı yatırım ve çalışmaları, iyilik sever girişimleri (sponsor faaliyetleri)
vb. hatırlatılmalıdır. Ancak abart ıdan olabildiğince uzak durulmal ıdır.(51)
V - SONUÇ VE ÖNERILER
Günümüzde ülke ekonomilerinde önemli yer tutan turizm almnda, uluslar aras ı
rekabetin boyutlar ı oldukça büyümü ştür. Bu doğrultuda ülkeler rekabet edebilirlik yönünden bir takım zorluklar yaşamaktadırlar.
Bilindiği gibi Türkiye ekonomisi küresel anlamda uluslar aras ı sistem ile entegrasyon
içerisinde bulunma çabas ı içerisindedir. Dolay ısıyla bugünden yarına meydana gelecek
küresel değişimler. Türkiye'yi derinden etkilemektedir.(52) Güneydo ğu Asya ülkelerinde yaşanan ekonomik krizin, tüm dünya ekonomilerini etkilemesi bunun en belirgin
örneğidir. Bu yüzden bu anlamda al ınacak karar ve önlemler, ülkelerin gelecekteki
konumunu tanımlayacağından dolayı şimdiden, gelece ğe dönük projeksiyonlar ın ortaya
konulmas ı gerekmektedir.
Bununla birlikte, ça ğımızda tüm özel ve tüzel ki şiler, her şeyi bilmek, nedenini anlamak, görmek ve duymak istemektedirler. Bu bilgiler i şletmeler ya da kurumlar tarafından kaynağından doğru olarak aktarılamadığında ise işletmenin hedef kitlesi hatta
rakipler arzulad ıkları bilgileri, değişik kişisel yollarla hatta dedikoduya kadar varan
yöntemlerle sa ğlama yoluna gitmekte ve ço ğu kez doğruluğu tartışılan ve bazen kas ıtlı
olarak yanlış yayılan bilgiler, ait olduklar ı işletmelere hesap sormaya ve suçlamalara varan biçimlerde kullan ılmaktadır. Böyle bir durum ise i şletmelerin yaşamlarını olumsuz
yönde etkileyebilmektedir.(53)
Burada pazarlama ileti şimi ve halkla ilişkiler etkin rol üstlenmekte, do ğru ve zama
nında uygulandığında ise uygulayanları avantajlı konuma getirmektedir. Ayn ı zamanda
günümüzde ülkeler; daha fazla turist, yabanc ı yatırım ve uluslar arası destek sağlamak
amacıyla halkla ilişkileri kullanmaktad ırlar.(54) Kriz yönetimlerinde ise halkla ili şkiler
birimleri baş rol oynamakta, bu ise vitrinde gözükmek, medyayla ve kurum içiyle ilgilenmek zorunda olmalarından kaynaklanmaktad ır.(55)
Türkiye'de turizmin geliştirilmesi ve dünya turizminden elde edilmesi beklenen
payın alınabilmesi için dinamik pazarlama anlay ışının benimsenmesi zorunlu görülmektedir. Buradan hareketle turizm pazarlamas ının etkin bir şekilde uygulanmas ı ve
kriz dönemlerinde, pazarlaman ın tutundurma faaliyetlerinin, özellikle tan ıtma, reklam
ve halkla ilişkilerin bilinçli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Zira, bu anlay ıştan
hareket ederek sorunlara çözüm aranmas ının daha gerçekçi ve olumlu olaca ğı kanaati
taşınmaktadır.
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TÜRKIYE'DEKI KÜÇÜK VE ORTA
ÖLÇEKLI İŞLETME (KOB İ)'LERİN ,
IHRACAT DURUMLARINA YENI 13 İR
ÇÖZÜM: ELEKTRONIK TICARET ve
ÇORUM'DA FAALIYET GÖSTEREN KOBİ'LERE YÖNELIK UYGULAMA ÖRNE ĞI
*Arş.Gör. Sabiha KILIÇ
**Oğr.Gör.Selçuk KENDIRLI
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Küçük ve Orta ölçekli Işletme (KOBIYler, dinamik ve esnek yap ıları itibariyle ekonomik canlanma, yap ısal değişim ve teknolojik uyum sağlama konularında oldukça başarılı
olmalarının yanısıra, yoksulluğu, bölgeler ve sosyal sınıflar arasındaki eşitsizliği azaltacak
sosyal araç niteli ğine de sahiptirler. Ancak ihracat alan ında, özellikle de ülkemizdeld KOBI'ler pek çok sorunla kar şılaşmaktadırlar. Makalede, bu sorunlar ve çözüm önerisi olarak
elektronik ticaret konusunda inceleme ve ara ştırma sonuçları yer almaktadır.
A NEW SOLUTION TO THE EXPORT AFFAIRS OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRRISES IN TURKEY: A SAMPLE APPLICATION FOR THE ELECTRONIC
TRADE AND THE SMALL AND MEDIUM ERTERPRISES IN ÇORUM
ABSTRACT

Small and medium enterprises with their dynamic and flexible structures are not only
very successful about economical development, structural variation and the harmonizati* Gazi üniversitesi Çorum I.I.B.F., I şletme Bölümü Ara ştırma Görevlisi
** Gazi üniversitesi Çorum I.I.B.F., ö ğretim Görevlisi
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on of technology points but also have the quality of social means that decrease the poverty
and the inequality between regions and social classes. However, small and medium enterprises especially in our country have many difficulties about exporting. The article involve
the problems and the results of the investigation about electronic trade as suggestion.
I. GIRIŞ

a

Türkiye ekonomisi 1980'li yıllara kadar kapal ı bir model izlemiştir. 1980% yıllarda ise
dışa açılma söz konusu olmuş ve yeni politikalar izlenmeye ba şlanmıştır. (1) Bu geli şmelerden küçük işletmeler olumsuz etkilenmemelerinin yan ında daha da önemli hale gelmi şlerdir. Küçük ve Orta Ölçekli I şletme (KOBİ)'ler, bir taraftan dinamik ve esnek yap ıları itibariyle ekonomik canlanma, yap ısal değişim ve teknolojik uyum sağlama konusunda önemli
bir ekonomik birim olarak ortaya ç ıkarken diğer taraftan da yoksullu ğu, bölgeler ve sosyal
sınıflar arasındaki eşitsizliği azaltacak bir sosyal araç niteli ği kazanmaya ba şlamışlardır. Bu
yüzden KOBİ'ler günümüzde, hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik
ve sosyal kalkınmalarının odak noktasında yer almaktad ırlar.(2) Genel olarak incelendiğinde KOBİ'ler, az sermaye ile çal ışan, yoğun el emeği kullanan, çabuk karar verebilme
yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri olan ve ucuz bir üretim gerçekle ştiren
iktisadi teşebbüsler olarak görülmektedirler.Ancak bu genel anlat ımın dışında KOBI'lerin
devlet desteğinden yararlanabilmeleri, kredi imkanlar ını kullanabilmeleri ve ilgili dan ışmanlık niteliğindeki kurumlardan destek alabilmeleri için gerekli anla şmaları yapabilmeleri amacıyla geçerli bir KOB İ tanımına ihtiyaçlar ı vardır.(3)

cy

Türkiye'de yeni Teşvik Mevzuatı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımı Avrupa
Birliği'nin tanımına paralel olarak yeniden düzenlenmi ştir. Bu tanıma göre, imalat sanayi

pe

sektöründe faaliyet gösteren, defter kay ıtlarında, arsa ve bina hariç makine, araç-gereç ve
demirbaşlar toplamının net tutarı 400 milyar TI:ye kadar olan, 1-5-250 ki şi arasında personel çalıştıran işletmeler KOB İ olarak kabul edilmektedir. Bu i şletmelerden 1 ile 9 ki şi
arasında personel çal ıştıran işletmeler mikro ölçekli, 10 ile 50 kişi arasında personel çalıştıran işletmeler küçük ölçekli, 50 ile 250 kişi arasında personel çal ıştıran işletmeler ise orta
ölçekli olarak belirlenmiştir.(4)'
Ülkemizdeki KOBİ'ler bir çok sorunla karşı karşıyadırlar. Bu sorunların en önemlilerinden bir tanesi de ihracat alan ında yaşadıkları sorunlardır. Ihracat günümüzde, geli şen
ve gelişmekte olan ülkelerde, büyük ve küçük ekonomilerde ve hatta KOB İ'lerde, dünya
ticaretindeki geli şmeler ışığında önem verilen ve de ğişik ticaret geliş tirme programları
ile desteklenen bir faaliyet olarak görülmektedir.(5) 2Ancak, KOBİ 'lerin etkin bir biçimde
(1)ALTINOK, Serdar; İktisada Giri ş, Konya, 2000, s.212.
(2) DİNÇER, Ömer; Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul, 1996, s.265.
(3) KENDİRLİ, Selçuk ve M. B İLGİNER; "Modern Finansman Teknikleri Ba ğlamında Küçük ve Orta Ölçekli
işletmelere Alternatif Çözüm Önerileri". Standard, Y11:40, Say ı :272, Nisan 2001, s.85.
(4) ŞAMILOĞLU, Famil ve Y. DEMİREL, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Avrupa Birli ği'ne Uyumlaştınlması", Standard, Y11:40, Say1:471, Mart 2001, s.48.
(5) ÇELIK, Adnan ve T. AKGEMC İ, Girişimcilik Kültürü ve KOB İ 'ler, Ankara, 1998, s.89.
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ihracat yapabilmeleri, daha iyi donat ılmaları, hizmet alMalan ve e ğitilmelerine bağlıdır.
özellilde de KOBI'ler bilim ve teknolojideki h ızlı gelişmeleri yakından takip edebilmeli ve
gereldi uyumu sağlayabilmelidirler.
Yaşadığımız yüzyılda bilim ve teknoloji alan ındaki gelişmeler beraberinde elektronik
ticaret kavram ını da getirmiştir. Elektronik ticaret, özellikle uluslar aras ı rekabet ve ticarette zamanın iyi kullan ılmasını sağlamaktadır. Bu sayede elektronik ticareti kullanan
firmalar herhangi bir mal ve hizmeti di ğer ülke veya i şletmelerden önce d ış pazarlara
ulaştıracak ve rekabet avantaj ı sağlamış olacaldardır. Aynca internet ortam ı işletmelerin
üretim ve pazarlama a şamalarında doğru bilgi almaları , bu bilgileri derlemeleri ve iyi yorumlayabilmelerine ve gelecelderini koruyabilmelerine yard ımcı olmaktadır. Rakip firmaların ürünleri, fiyatlar ı ve kalitelerinin maliyet yüldenmeden takip edilmesinde, istenilen
müşteri kitlelerine do ğrudan erişilebilmesinde ve firma tan ıtımlarının yapılabilmesinde
elektronik ticaretin büyük önemi vard ır.
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Bugün dünyada güç dengeleri ekonomi üzerine kuruludur ve ekonomik olaylar ile ticaret giderek globalle şme eğilimi göstermektedir. Bu yüzden ekonomisi güçlü olan ülkeler
daha saygı n ve güçlü kabul edilmektedir. Ekonomik açıdan güçlü olmak ise dış ticarette ve
özellilde de ihracat alan ında sağlanacak başarıya bağlıdır. Ihracatta başarının ön koşulu
ise bir üretim toplumu olmakta yatmaktad ır. Ihracatta ba şarılı olmak, doğru bilgiye, hammaddeye ve mü şteriye zaman ında ulaşmaya ve bilgi teknolojisindeki gelişmeleri yakından
takip etmeye ba ğlıdır. Gelişmiş ülke ekonomilerinde elektronik ticaret h ızla yaygınhk
kazanmaktad ır. Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan KOBI'lerin de bu
gelişmelerden geri kalmas ı düşünülemez.(6)3
2. TÜRKIYE'DEKI KOBI'LERIN EKONOMIK ÖNEMI

pe

KOB n'!er, cumhuriyetin kurulu ş yıllarından başlayarak, Türkiye'nin ekonomisine büyük katkılarda bulunan, önemli istihdam alan ı oluşturan ve hatta bölgeler aras ı kalkınAmtik farklannı azaltan kuruluşlar olarak günümüze kadar gelmi şlerdir. KOBI'lerin h ızlı
80'li yıllarda ortaya ç ıkmıştır. Günümüzde de KOBI'ler üretime ve istihdama olan
katIcılarından dolayı büyük önem kazanmışlardır. Türkiye'deki işletmelerin %99'u KOBI
niteliğindedir. Bu işletmeler toplam istihdam içerisinde %45, yat ırımlar içerisinde %27 ve
katma değer içerisinde %25 gibi önemli bir paya sahiptirler. özellilde ülkemizdeki küçük
f", şletmeler, belirli bir bölgedeki imkanlar ı en iyi şekilde değerlendirebilecek biçimde çal ışüretimleri ile de o bölgenin kalk ınmasına ve ulusal ekonomimize büyük oranda
Katkı sağlamaktadırlar. Aynı zamanda KOBI'ler sosyal çeli şkileri düzenleyici ve düzeltici
bir unsur olarak da kendilerini göstermektedirler.(7)4
(6) AYDEMIR, Cahit, "Elektronik Ticaret ve Ekonomik Boyutu", Standard, Y11:40, Say1:471, Mart 2001,
s.s.75-78.
(7) SoDĞÜT, Mehmet, Atilla, "Experience In Promotion Of SME's In Turkey" Prepared For The Southeast
European Cooperative Initiative (SECI) Project Group Meeting On Financial Policies To Promote SME's
Conferance, Nisan 1997, Romanya.
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Geçen 10 yıl zarfında çok farld ı sosyal, politik ve kültürel yap ıya sahip olan gelişmiş
ve geliş mekte olan ülkeler, ekonominin bel kemi ğini oluşturan KOB1'lere büyük önem
vermişlerdir. Uzmanlar tarafından gelişmekte olan ekonomilere verilen ilk tavsiyelerden
biri, KOBI'lerin desteldenerek güçlendirilmeleridir. Geli şmekte olan Türkiye ekonomisi
açısından da KOBI'ler büyük önem ta şımaktadırlar. KOBI'ler Türkiye ekonomisi için,
sayı ve çeşitlik açısından önem ta şımalann ın yanı sıra, aşağıdaki hususlar açısından da
büyük önem arz etmektedirler:(8)5
Ekonominin her alan ında faaliyet gösterebilmeleri.
Bölgesel geli şme ve sanayile şmeye katkıda bulunabilmeleri.
- Işsizlik problemleri üzerinde etkili olmalar ı.
Büyük endüstrileri tamamlay ıcı ve bütünleyici destek sa ğlayabilmeleri.
-

üretim alanlarının esnek olmas ı .
Piyasa baskılarını karşılayabilmeleri.

cy
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Yeni teknolojilere kolay adapte olabilmeleri.
-

Ekonomik dalgalanmalara kolay tepki gösterebilmeleri.

-

Kullanılmayan sermaye ve yeteneklerin seferber edilmesinde ba şarılı olabilmeleri.

Gelişmiş ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli i şletmelerin ekonomi içindeki paylar ı
incelendiğinde, küçük farkl ılıklarla Türkiye'dekine benzer özellilder gösterdikleri ortaya
çıkmaktadır. Seçilmiş bazı ülke ekonomilerinde KOBI'lerin önemi a şağıdaki tabloda
özetlenmiştir: .

pe

Tablo 1. Seçilmi ş Bazı ülke Ekonomilerinde KOB İ'lerin Önemi
Ekonomik Göstergeler (%)
Kobi'lerin Toplam I şlet. Oran ı
Kobilerde istihdam Pay ı
Kobi'lerin Yat ırı m Payı
Kobi'lerin Katma De ğer Pay ı
Kobilerin ihracat Pay ı
Kobi'lere Verilen Kredi Pay ı

ABD
99.7
56.6
38
43
32
42.7

ALM
99
64
44
49
31

JAP
99.4
81.4
40
52
38
50

FRN
99
67
45
54
26
29

-

HOLD
98
57
45
32
38

H1ND
98.6
63
27.8
50
40
15.3

GKORE
98.8
59
35
35
20
47

!TL
97
56
36.9
53
.

TÜRK
98.8
76.7
26.5
38
8
3-4

Kaynak: KOSGEB, KOBI Rehberi (Ankara,2000).
Tablo 1 incelendi ği zaman, ülkelerin istihdam, yat ınm, ihracat ve katma de ğer paylan içinde KOBI'lerin çok büyük bir öneme ve a ğırlığa sahip olduklan görülmektedir. KOBI'ler, Türkiye'nin sosyal yap ısına uygun kurulu şlar olmalar ı nedeniyle, geçmişte olduğu
gibi gelecekte de sistemdeki yerlerini ve önemlerini koruma ğa devam edecelderdir.
(8) KOB İ Rehberi, KOSGEB, Ankara, 2000.
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3. TÜRKIYE'DEKI KOBİ'LERİN İHRACAT PAZAR PAYLARI VE SORUNLARI
3.1. KOBİ'lerin İhracat Pazar Paylar ı

Türkiye'de KOBİ'ler olarak belirlenen kesim, imalat sanayi sektöründeki, küçük ve
orta ölçekli sanayi işletmeleri dahil olmak üzere çok geni ş ekonomik faaliyet alan ını
kapsamaktadı r. Bu alan içerisinde imalat sanayi, tar ım, turizm, ticaret, hizmetler, ta şımacılık, madencilik konularında faaliyette bulunan işletmeler de yer almaktad ır.(9)6 Bu işletmelerin ülkenin genel ekonomisi içindeki paylar ı %98.8 ve toplam istihdam içindeki
payları da %53 olmasına rağmen, ihracattaki paylar ı sadece %8 dolayıncladır. Dünyanın
çeşitli ülkelerinde yer alan KOBİ'lerin ihracattaki paylar ı incelendiğinde, ABD'de %32,
Almanya'da %31 ve Hindistan'da ise %40 oldu ğ u görülmektedir. Bu rakamlar, ülkemizdeki KOBİ'lerin ihracat pazar paylar ının ne kadar düşük olduğunu ortaya koymaktadır.(10)7
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Türkiye'nin üretim ve ihracat yap ısı içinde geleneksel (emek-yoğun) ve sermaye
yoğun sektörlerin pay ı oldukça geniştir. Öyle ki, son dönemlerde tar ımsal ürünlerin
ihracat paylar ının yaklaşık olarak %9-11, madencilik ürünleri paylar ının %1-2 ve sanayi
ürünleri paylarının ise %88-90 aral ığında olduğu görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda ülkemizin genel üretim yap ısı ve ihracat performans ını ortaya
koyan göstergeler yer almaktad ır:
Tablo 2. Türkiye'nin Genel İhracat Pazar Performansı

Birincil Ürünler

1994-1998 Dönemi
Ortalama Büyüme
Hızı

Ihracat
Içerisindeki
Payı Vo

5.344

5

20

1.024

13

4

11.848

12

45

2.565

14

10

5.531

11

21

1998 Yılı Değeri
(Milyon $)

Ihracat Ürün Gruplar ı

pe

Doğal Kaynak Içeri ği Yoğun Imalat Sanayi
Ürünleri

(

)

Emek Yoğun Imalat Sanayi Ürünleri

Teknoloji Yoğun Imalat Sanayi Ürünleri
Beşeri Sermaye Yoğun Imalat Sanayi
Ürünleri

Kaynak: Harun BALA ve bask: www.foreigntrade.gov.tr.

(9) ŞAHIN, Kasım, "Küçük ve Orta Ölçekli i şletmelerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Kobi'lere Yönelik
Uygulamalar", Karınca Dergisi, Sayı :747, Mart 1999, s.20.
(10)ŞAMILOĞLU, F. ve Yavuz DEM İREL; a.g.m., s.51.
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Tablo 2 incelendiğinde, Türkiye'nin ihracat yap ısının yaklaşık olarak dörtte üçünün
birincil ürünler, do ğal kaynak içeri ği yoğun ve emek yo ğun imalat sanayi ürünlerinden
oluştuğu görülmektedir. Geri kalan dörtte birlik k ısım ise, teknoloji yoğun ve beşeri sermaye yoğun imalat sanayi iirünleri tarafından karşılanmaktadır.(11)8
3.2. KOBI'lerin Ihracat Sorunları
Ihracat, gelişrniş ve gelişnıekte olan ülkelerde, büyük ve küçük ekonomilerde ve hatta
KOBI'lerde, dünya ticaretindeki geli şmeler doğrultusunda önem verilen ve de ğişik ticaret geliştirme programlar ı ile desteldenen bir faaliyettir, Ihracat, ülke ekonomisi ve kuruluşlar açısından büyük öneme sahiptir. özellikle de ülke ekonomisinin geli şmesinde ve
kalkınmasında büyük paya sahiptir. Ayr ıca, ekonominin yeterli derecede ihraç edilebilir
mal üretmesi, hem ihracat ın gerçekle şmesinde hem de beldenen faydalar ın sağlanmasında kilit faktör olarak hizmet etmektedir.
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Ihracata yönelmiş firmalar ihracatlar ını geliştirme kapsamında, kalite kontrolü ve
standardizasyon gibi temel sorunlarla kar şılaşmaktadırlar. Bunların yanında, fiyat-maliyet ilişkisini doğru kııramamaları da bir sorun kayna ğı olmaktadır. KOBI'lerin ihracat
sorunları 2 başlık altında toplanabilir.(1) KOBI'lerin ulusal düzeydeki sorunlan(2) KOBI'lerin işletme düzeyindeki sorunlan:(12)9
KOBI'lerin Ulusal Düzeyde Kar şılaştıkları Sorunlar

Kamu finansman yard ımlannın ve teşviklerin yetersiz olmas ı.
KOBI'leri ihracata yönelten ve ihracatlar ını geliştirmeye yönelik planl ı bir stratejinin izlenmemesi.
KOBI'lerin ihracata katk ısını arttırmaya yönelik amaçlar ın açıkça ortaya konmaması.

pe

Tarife ve kotalara ilişkin engeller.

Bürokratik engeller ve mevzuat sorunu.

Iç piyasa şartlar ının dış piyasaya göre cazip olmas ı.
KOBI'lerin organize olmamalar ı.

- KOBI'lerin ihracat ını kolaylaştırmaya yönelik pazarlama kanallar ı ve ihracat
pazarlama örgütleri, konsorsiyumlar gibi sistemlerin kurulrnas ı için uygun ortamların bulunmaması.
Ihracata yönelik uygulamalar ın KOBI'lerin yarar ına işlememesi.
(11) BALA,Harun ve B şk.,"Bilim ve Teknoloji Politikalan, Rekabet Gücü ve Kobi'ler: Do ğu Akdeniz
Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobi'ler Kapsam ında Bir Araştırma",httpfiwww.foreigntrade.gov.tr/eadi
DTDERGI/OCAK2001/bilim.htm.
(12) ÇELIK, Adnan ve T. AKGEMCİ ; a.g.e., s.s.89-91.
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KOBİ'lerin Işletme Düzeyinde Karşılaştıkları Sorunlar
KOBİ'lerin Ökelderine Bağlı Finansal Sorunlar
Ihracata yönelik üretimin finansman ı için kredi bulunamamas ı.
- Sınırlı kaynaklar dolay ısıyle ihracat pazarlamas ı faaliyetlerinin kar şılanamaması.
Ucuz ve kaliteli hammadde bulma güçlü ğü.
Satış geliştirme ve tan ıtım faaliyetlerinin maliyetli olu şu.
KOBİ'lerin Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Sorunlar
- Rakiplerin yeterince tan ınmaması.
- Dış fiyatlamadaki hatalar.
- Düşük kalite.
- ihracat konusunda yeterli bilgiye sahip nitelikli eleman eksikli ği.
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- Ihracata yönelik üretim için kapasite yetersizli ği ve dış pazarlara ilişkin psikolojik
engeller.
- Ihracata uygun olmayan ürünler.

- D ış ticaret organizasyonlar ının destek yetersizli ği.
4. ELEKTRONIK TICARET
4.1. Tanımı ve Kapsamı

pe

Elektronik ticaret konusunda yasal düzenlemelerini tamamlam ış örnek bir ülke olmadığı gibi, uluslar aras ı platformlarda, bu konuda tart ışmalar da devam etmektedir. Bu
yüzden, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, geli şmiş ülkelere göre geride kald ığı söylenemez. Ancak, elektronik ticarette ya şanan hızlı gelişme, ülkemizde, fiziki alt yap ı eksikliklerinin hızla tamamlanmasını ve gerekli yasal düzenlemelere ili şkin çalışmaların bir an
önce başlatılmasını zorunlu kılmaktadır.( 13) 1°
Elektronik ticaret, çe şitli uluslar aras ı kuruluşlar tarafından farkl ı şekillerde tan ımlanmaktadır:(14)
WTO (Dünya Ticaret Örgütü): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, sat ış ve dağıtımlarının telekomünikasyon a ğları üzerinden yap ılmasıdır.
UN-CEFACT (Birleşmiş Milletler, Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma Işlemlerini Kolaylaştırma Merkezi): Elektronik yoldan i ş yapılmasıdır. Bu tanım, iş yönetim ve
(13) http//www.e-ticaret.gov.trigenel.htm
(14) ATABAY, V., "Elektronik Ticaret ve Kamu Kesiminde Sürdürülen Çal ışmalar", ASOMEDYA, Ağustos
1998, s.29.
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tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yap ılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumlar ı ve diğer organizasyonlar aras ında
elektronik araçlar (elektronik posta ve mesajlar, elektronik bülten panolar ı, www
teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri de ğişimi) üzerinde
paylaşılmasını içerir.
- OECD (Iktisadi I şbirliği ve Kalkınma Teşkilatı): Hem kurulu şları hem de bireyleri ilgilendiren, ticari etkinlildere ait her türlü muamelenin bilgisayar a ğları
üzerinden yap ılmasidır. Yapılan işlemler, sayısal biçime çevrilmiş yazılı metin, ses,
video görüntülerinin i şlenmesi ve iletilmesini içerir.
Yukarıdaki tanımlar ışığında elektronik ticaret genel anlamda, do ğrudan fiziksel
bağlantı kıırmaya ya da fiziksel de ğiş tokuş işlemine gerek kalmadan, taraflann elektronik olarak ileti şim kurdukları her türlü ticari i ş etkinliği olarak tammlanabilir.(15)"
Kabul edilen tanım ne olursa olsun elektronik ticaretin kapsam ı gün geçtikçe genişlemekte, hatta fiziksel da ğıtım gerektirmeyen yaz ılım, müzik vb türünden iirünler için
satış sonras ı bakım ve destek dahil iş yapma sürecinin tümünü kapsamaktad ır.° 6)"
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Kapalı ve açık ağlar kullanılarak yapılabilecek iş ve ticaret aktiviteleri aras ında; mal
ve hizmetlerin elektronik al ışverişi, üretim planlamas ı yapma ve üretim zinciri olu şturma, tanıtım, reldam ve bilgilendirme, sipari ş verme, anlaşma yapma, elektronik banka
işlemleri ve fon transferi, elektronik kon şimento gönderme, gümrükleme, elektronik
ortamda üretim izleme, elektronik ortamda sevkiyat izleme, ortak tasar ım geliştirme
ve mühendislik, elektronik ortamda kamu al ımları, elektronik para ile ilgili işlemler,
elektronik hisse al ışverişi ve borsa, ticari kay ıtların tutulmas ı ve izlenmesi, doğrudan
tüketiciye pazarlama, sayısal imza, elektronik noter vb. Güvenilir üçüncü Taraf (TTP)
işlemleri, sayısal içeriğin anında dağıtımı, anında bilgi oluşturma ve aktarma, elektronik
ortamda vergilendirme, fikri mülkiyet haklar ının transferi gibi işlemler elektronik ticaret kapsamında değerlenclirilmektedir.(17)14
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Elektronik ticarete geçi ş aşamalı olarak dü şünülebilir. Elektronik ticaretin en alt
aşaması, firmanın internette sayfa açarak ürünlerinin tan ıtımını yapması, satış sonrası
destek hizmetleri vermesi olarak dü şünülebilir. Sonraki aşamalarda, kredi karnyla sat ış
işlemleri ve basit ticari i şlemler ağ' üzerinden gerçelde ştirilebilir. Daha ileri a şamalarda
ülke içi ödeme ve da ğıtım tamamen elektronik olarak yap ılmaya başlanabilir. ödemeler
ve dağıtımın, uluslar arası ölçekte elektronik yap ılması ise, vergi, hukuk ve finans sistemlerindeki farklılıklardan ötürü çok daha karma şık ve güçtür.(18)"

(15) http//www.hazine.gov.tr
(16) OĞ OTGEN, Yalçın, "internet Ortam ında E-Ticaret", İGEME, Sayı :18, Mayıs-Agustos 2001, s.52.
(17) ATABAY, V.; a.g.m., s.35; http//www.biltek.ieee.metu.edu.tr/sayi/subat01/eticaret.htm
(18) OĞÜTGEN, Y.; a.g.m., s.53; http//www.biltek.ieee.metu.edu.tr/sayi/subat01/eticaret.htm
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4.2. Araçları ve Tarafları
Elektronik ticaretin temel araçlar ı arasında; telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri de ğişimi (Electronic Data InterchangeEDI) ve internet gibi araçlar yer almaktad ır. Internet ortam ı, iletişim ve ticaretin önündeki engelleri azaltt ığından dolayı diğer elektronik ticaret araçlar ına göre daha esnek bir
yapıya sahiptir. Telefon da ayn ı internet gibi esnek ve interaktiftir. Ancak faks pahal ıdır
ve interaktif olmas ına rağmen gönderilen döküman ın görüntü ve kalitesi iyi değildir.
Televizyon çok yaygın olmasına rağmen tek yönlü bir ileti şim aracıdır. Ticaretin önemli
destekleri olan elektronik ödeme ve fon transfer sistemleri (ATM, kredi kartlar ı, borç
kartları ve akıllı kartlar) sadece para aktar ılmasında kullanıldığından ticaret sürecinde
sınırlı bir bölüme hitab etmektedir.
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EDI ise, ticaret yapan iki kurulu ş arasında insan faktörü olmaks ızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin
önemli bir arac ıdır. EDI, kamu ve özel sektör kurulu şlarının etkin biçimde iletişim kurmaları ihtiyacından doğmuştur. Modern bilgi teknolojilerinin getirdi ği avantajlardan
yararlanmaktad ır. Geleneksel ticari işlemlerde, mektuplar, notlar gibi yap ılanmamış
dokümanlarla birlikte faturalar, sipari ş formları, teslim belgeleri gibi standart şekilde
yapılanmış dokümanlar kullan ılmaktadır. Elektronik posta, yapılanmamış tipte dokümanların iletilmesinde kullan ılırken EDI, yap ılanmış mesaj değişimini sağlamaktadır.
Böylece standart bilgilerin diğer bilgisayar sistemlerine kolayca aktar ılmasını mümkün
kılmaktadır. EDI'da amaç, sipari ş alınması, ticari sözleşmelerin ve faturalar ın hazırlanması gibi işlemler ile gümrük, bankacılık ve buna benzer işlemlerin yapılmasında
tekrarların önlenmesi yoluyla maliyetlerin düşürülmesi ve işlemlerin en az hata ile k ısa
sürede tamamlanmas ıdır.

pe

Elektronik ticaretin taraflar ı arasında; alıcı, satıcı, üretici, bankalar, komisyoncular,
sigorta şirketleri, nakliye şirketleri, özel sektör bilgi teknolojileri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, onay kurumlar ı, elektronik noterler, d ış ticaret müste şarlığı, gümrük
müsteşarlığı ve diğer kamu kurumlar ı yer almaktadır. Amaçlanan düzeyde elektronik
ticaretin gerçekle şebilmesi için ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de belli süreye
ihtiyaç vardır. Bu konudaki çalışmalar dünyada da yeni h ız kazanmaya ba şlamıştır.
Ülkelerin elektronik ticarete geçi ş süresini kısalttıldarı ölçüde uluslar arası ticarette üstünlük sağlayacakları bir gerçektir. Kapal ı bilgisayar ağları üzerinden elektronik ticaret
uygulamaları bir ölçüye kadar gerçekle ştirilmektedir. Ancak, aç ık bilgisayar ağı olan
internet, elektronik ticaret için çok daha uygun bir alt yap ıdır. Internette, kapal ı yapıdan
açık yapıya geçerek küresel a ğların getirece ği avantajlardan yararlanmak mümkün hale
gelecektir. Bu sayede, özellikle de küçük ve orta ölçekli i şletmelerin dünya ticaretinde
yer almaları imkanı doğ' acaktır.(19)' 6

(19) http//www.eticaret.gov.tr
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5. GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERIN ELEKTRONIK TICARETTEN ELDE EDECEKLERI FAYDALAR

Elektronik ticaret, yeni kurulmu ş ya da az miktarda yat ırım ve işletme sermayesi
ile piyasaya girmekte olan şirketlere, büyük şirketlere sa ğladığı avantajların aynısını
sağlar. Gelişmiş bir elektronik ticaret altyap ısı, piyasaya ili şkin tüm bilgilerin hem
sağlayıcılar hem de tüketiciler tarafından bilindiği ideal rekabet ko şullarına yakın bir
ortam yaratmayı hedeflediğinden, gelişmekte olan ülkelerde uygun rekabet ortam ının
kendiliğinden oluşmasında rol oynayacakt ır. Özellikle de piyasaya eri şim konusunda
zorluklar yaşayan küçük ve orta ölçekli i şletmeler, bu engeli daha kolay aşabileceklerdir.
Gelişmekte olan ülkelerin, elektronik ticaretten sa ğlayabilecekleri faydalar a şağıdaki gibi
özetlenebilir:(20)"
Piyasalarda faaliyet gösteren mewut firmalar aras ında fırsat eşitliğini sağlayan ve
dolayısıyla kaynak dağılımını düzenleyen, uygun rekabet ortam ımn oluşmasını kolaylaştıran açık ve serbest piyasa şartları daha çabuk yerle ştirilebilecektir.

a

- Bilgiye erişimin ve hızlı karar alman ın kritik olduğu mevcut dünya ko şullarında,
firmaların ticari faaliyetlerinde esneklik sa ğlayacak ve do ğru karar alma olas ılığı
artacaktır.
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Elektronik ticaretin geli şmesi için yapılacak düzenlemeler, birçok konuda yap ısal
reform niteliğindedir. iletişim altyapısının serbestleştirilmesi, fikri ve s ınai hakların korunmas ı, uygun rekabet ortam ının oluşturulmasında sağlanan kolaylıkla= yanı sıra, vergi tahsilat ı, vatandaşlık işleri, gümrük prosedürü, kamu al ımları
gibi hizmetlerin elektronik olarak sa ğlanması kamu yönetimine de yeni olanaklar
sunacakt ır.

pe

Özellikle küçük ve orta ölçeldi firmalar ın yurt dışı pazarlara eri şimi için gerekli
ortam yarat ılarak, gelişmekte olan ülkelerin d ış ticaret dengesinde iyile şmeler
s'ağlanacaktır.
- Geleneksel yöntemlerle gerçekle ştirilen ticari faaliyetlerin baz ıları için, özellikle
de hizmet sektöründe, daha h ızlı, güvenilir ve ucuz araçlar sa ğladığından, söz konusu ticari faaliyetlerde ve giderek ekonominin bütününde genel fiyat seviyesinin
düşmesine imkan verilecektir.

(20) İNCE, Murat, "Elektronik Ticaret:Geli şme Yolundaki Ülkeler İçin imkanlar ve Politikalar", http//
www.dpt.gov.tr/ekutuphane
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6. KOBİ'LERİN ELEKTRONİK TICARET/ UYGULAMADA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER

KOBİ'ler açısından elektronik ticaret büyük faydalar sa ğlamasına rağmen, ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli i şletmeler elektronik ticareti uygulamada bir tak ım engellerle
karşılaşmaktadırlar. Bu engeller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Tablo 3.Türkiye'deki KOB İ'lerin Elektronik Ticarete Yönelimi Önündeki Engeller

E-ticaretin öneminin henüz yeterince fark
edilememi ş olması
Sınırlı bilgi düzeyi
Sa ğlanacak faydalar ın bellrsizli ği
Insan kaynaklar ındaki eksiklik
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Kuruluş mallyetleri

Kaynak: SMEs and Electronic Commerce (Working Party on SMEs, OECD) DSTI/IND/PME (98) 18/REV I
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Tablo 3'de Türkiye'deki KOBIlerin elektronik ticaret uygulamalar ında karşılaştıkları
engeller yer almaktad ır. Bu engeller aras ında en büyük paya elektronik ticaretin öneminin henüz yeterince fark edilememi ş olması seçeneği sahiptir. Bu seçene ği sınırlı bilgi
düzeyi takip etmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli nokta, elektronik ticaretin kuruluş maliyetinin KOBIler aç ısından çok daha düşük bir engel olarak görülmü ş
olmasıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, ülkemizdeki KOBIlere elektronik ticaretin
faydaları ve kullanımı hakkında yeterli bilginin verilmesiyle birlikte, elektronik ticaretin
kullanımının yaygınlaşacağı sonucuna var ılmaktadır. Özellikle de Orta Anadolu'da faaliyette bulunan KOBI'ler için elektronik ticaretin firma-firma aras ında (B2B) ve firmamüşteri arasında (B2C) türleri büyük kazançlar sa ğlayacaktır.
7. KOBİ'LERİN ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARINA YATIRIM YAPARKEN DIKKATE ALMALARI GEREKEN FAKTÖRLER

KOBIler açısından elektronik ticaretin sundu ğu iş fırsatları, her sektör için farkl ı
düzeylerde yer almaktad ır. Bunun nedeni, yap ılan ticaretin türü, ülkenin Bilgisayar
Teknolojisi'ndeki düzeyi, internet kullanan kesimlerin say ısı ve diğer faktörlerdir. Bu se-
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beple, KOBI yöneticileri, ülke içi ve ülke d ışı ticaret düzeylerinin artmas ı için Bilgisayar
Teknolojileri'ne yat ırım yaparken bir dizi faktörü de dikkate almal ıdırlar. Bu faktörler
aşağıda sıralanmaktad ır:(21)"
Hedef pazar ve i şin yoğunlaştığı coğrafi bölge.
-

Elektronik kanallardan sunulan ürün ve hizmetler.
Internet bazl ı ticaret fırsatlar' ve üretim zinciri sistemlerinin i ş geliştirme yöntemi
olarak uygunlu ğu.
Teknik bilgi ve deneyim eksikli ği.

- Internet eri şimi hizmetlerinin maliyeti ve uygunlu ğu.
-

Pazar ve potansiyel ortaldara ili şkin bilgiye ulaşman ın maliyeti.

8. ÇORUM'DA FAALİ YET GÖSTEREN KOB İ'LERE YÖNELIK UYGULAMA
ÖRNEĞ I
8.1. Çorum ili'nin Ekonomik Yapısı
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Tarihi boyunca önemli bir ticaret merkezi olan, co ğrafi konumu bakımından da bu
avantaj ını çok iyi kullanan Çorum,günümüzde de yine geli şen sanayisinin yan ı sıra önemli
bir ticaret merkezi durumunda. Ki şi başına düşen milli geliri, Devlet Istatistik Enstitüsü rakamlanna göre 2300 dolar olan Çorum'un ekonomik yap ısı iki ana sektöre dayanmaktad ır.
Birincisi tar ım, ikincisi sanayi sektörüdür.
Çorum'da üretilen zirai ürünler, Karadeniz Bölgesi'ne, Orta Anadolu'ya, Istanbul'a
ve yurt dışına pazarlanmaktadır. Bölgede üretilen çimento, linyit kömürü, kiremit, tu ğla,
şeker, tekstil ürünleri, kağıt ve şırınga gibi sanayi ürünleri ekonomik hayat ı geliştirmiştir.
1970'1i yıllardan itibaren kiremit ve tu ğla sanayisinin gelişmesi, bu ürünlerin ticaretini
canlandırmış ve Kuzey, Orta, Güney ve Kuzey Bat ı Anadolu'da bu ürünlerin sat ılması
için pazar aray ışına girişilmiştir. Çorum'un tu ğla ve kiremit dışında sattığı mallar aras ında; linyit kömürü, trans ta şı, alçı taşı, sönmemiş kireç, şeker, elektrikli battaniye, emaye
soba, boru, un, toprak sanayi makineleri, oto kaloriferleri, tekstil, t ıbbi amp61, termosifon,
elektrik malzemeleri, plastik enjektör, oto yedek parçalar ı, manifatura, tuhafiye, dayan ıklı
tüketim mallar ı ve çimento yer almaktad ır. Çorum'un 2000 y ılı itibariyle ithalat ı 4 milyon
467 bin 810 dolardır. Kentin aynı yılda yaptığı ihracat ise 13 milyon 8 bin 220 dolard ır.
Anlaşılacağı üzere Çorum, d ışardan aldığından daha fazlas ını dışarıya satma başansını
gösteren bir kenttir.
Aşağıdaki tabloda Çorum Ili'nde yer alan üretim sektörlerinin ürün pazarlar ı görülmektedir:

(21) http//www.foreigntracie.gov.tr
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Tablo 4. Çorum İlin'deki Üretim Sektörlerinin Ürün Pazar Paylar ı
Ürün Pazarları
Yerel
Pazarları
Payı

Yerel
Firmalar

Içecek

24.7

Tekstil-Giyim

8.8

Üretim Sektörleri

Yerel
Tüketiciler

Yakın
Bölgeler

17.7

7.0

28.2

33.2

11.9

0.2

8.6 '

34.0

36.2

21.0

Diğer
Bölgeler
'

Yurtdışı

Orman Ürünleri

0 ,

0

0

0

97.0

3.0

Kauçuk ve Plastik Ürünleri

1.7

0

1.7

0

71.7

26.7

Metal Olmayan Mineral Ürünleri

27.4

17.1

10.2.

7.4

60.0

5.2

Temel Metal Sanayi

0

0

0

0

90

10

Imal Edilmiş Metal Ürünleri

31.0

4.4

26.6

16.9

43.7

8.3

Toplam

25.0

9.1

15.8

17.0

47.6

10.1

Kaynak Dünya İş Geliştirme Toplantıları: 16, Dünya Gazetesi (16 Haziran2001), 19.
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Tablo 4'e göre Çorum İli'ndeki üretim sektörleri içinde en yüksek yerel pazar pay ına
metal olmayan mineral ürünleri sektörü, en yüksek yerel firma pay ına içecek sektörü, en
yüksek yerel tüketiciler pay ına, imal edilmiş metal ürünleri, makine ve malzeme sektörü,
en yüksek yakın bölgeler payına tekstil-giyim sektörü, en yüksek di ğer bölgeler payına,
orman ürünleri sektörü ve en yüksek yurtd ışı payına, kauçuk ve plastik ürünleri sektörü
sahiptir.
Aşağıdaki tabloda ise bu sektörlerin organize ihracat yollar ına ilişkin payları yer almaktadır:(22)"
Tablo 5. Çorum İli'ndeki Üretim Sektörlerinin Organize ihracat Yollarma ili şkin

Payları

Organize Ihracat Yollan

Üretim Sektörleri

Ihracat
Yapmayanlar

Ihracat
Yapanlar

Yerel Ticaret
Yapanlar

Doğrudan D ış
Müşterilerle
Çalışanlar

Distribütörlerle
Çal ışanlar

Toplam

Içecek

6.35

6.35

1.59

4.76

0.0

19.05

Tekstil-Giyim

4.76

1.59

0.0

1.59

0.0

7.94

Orman Ürünleri

0.00

0.00

0.00

0.00

1.59

1.59

Kauçuk ve Plastik Ürünleri

1.59

3.17

0.00

0.00

0.00

4.76

Metal Olmayan Mineral Ürünleri

14.29

3.17

0.00

3.17

1.59

22.22

Temel Metal Sanayi

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

1.59

Imal Edilmiş Metal Ürünleri

22.22

9.52

0.00

11.11

0.00

42.86

Toplam

50.79

23.81

1.59

20.63

3.17

100.00

Kaynak: Dünya lş Geliştirme Toplantıları : 16, Dünya Gazetesi 16 Haziran 2001), s.20.

(22) Dünya İş Geliştirme Toplantıları : 16, Dünya Gazetesi, 16 Haziran 2001, s.s.19-20.
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Tablo 5'e göre Çorum'daki üretim sektörleri içinde ihracat yapanlar ın payı %23.81 iken
yapmayanlann pay ı ise %50.79'dur. Ihracat yapan üretim sektörleri içindeki en yüksek
paya, imal edilmiş metal ürünleri sektörü sahiptir. Yine orman ürünleri sektörü sadece
distribütörlerle çal ışmaktadır. Ihracat yapan sektörlerin, ihracat yapmayanlara göre oranları düşük olmasına rağmen, Çorum Ili ihracat pay ının büyük bir kısmını oluşturmaları
üretim sektörlerinin ba şarısının bir göstergesidir.
8.2. Çorum'da Faaliyet Gösteren KOB İ'lere Yönelik Bir Araştırma
Araştırmanın amacı Çorum işetmelerinde web sayfas ı üzerinden ticaret yapabilme potansiyelini ve mevcut durumu ölçmektir. Di ğer yandan elde edilecek bilgi ve bulgularla, bu
konuda Çorum çevresine, talep olmas ı halinde yardımcı olmaktır.
Araştırmanın kapsamı olarak Çorum'da faaliyet gösteren i şletmeler seçilmi ştir.Araştırmanın evreni olarak, tesadüfi örneldeme yöntemiyle 60 adet i şletme seçilmiştir. Denekler
seçilirken, firmalar ın alanlarında önde gelen i şletmeler olmas ına dikkat edilmiştir.
8.3. Araştırmanın Yöntemi
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Araştırmanın temel verilerini, i şletmelerin yöneticilerinden alınan görüşler oluşturmaktadır. Bu görüşler, sözel olarak elde edilmi ştir. Araştırmada bilgi toplama arac ı olarak,
anket kullanılmıştır. Anket 29 sorudan olu şmaktadır. Bilgisayar, web ve internet kullan ımı
ile ilgili sorular içermektedir. Anket ara ştırmacı tarafında geliştirilmiş, ölçeğin geliştirilmesi için çeşitli literatürlerdeki benzer ölçekler incelenmi ştir. Araştırmanın kuramsal
çalışması sırasında konunun temel esaslan ele al ınmış ve bu konudaki problemler diklcate
alınmıştır.
Anket işletmelerdeki web sayfas ı kullanımı ile ilgili konular ı dört değişik boyutta saptamayı amaçlamaktadır. Bu boyutlar şunlardır: 1)Tan ıma 2)Teknoloji 3)Internet Bilgisi
4)Uygulama. örne ğin; tanıma boyutunda yedi, teknoloji boyutunda dört, internet bilgisi
boyutunda üç ve uygulama boyutunda on be ş soru yer almaktad ır.

pe

Anketler araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Anketler uygulayıcı tarafından, şahsen
kurumlara gidilerek yüz yüze görü şmek suretiyle, faksla ya da telefonla yap ılmıştır. Araştırmanın anket uygulama aşaması sonunda toplanan anketler, tek tek gözden geçirilmi ş ve
kullanılabilir nitelikte olanlar derlenmi ştir.
8.4. Bulguların ve Anket Sonuçlar ının Değerlendirilmesi
Bulgular genellikle tablo haline getirilerek sunulmu ştur. Tablolarla ilgili yorumlar tabloların sonunda yer alm ıştır. Bulgular ve bunlara ilişkin yorum, işletmelerdeki web sayfası
kullanımı konusunun boyutland ınlmasındaki veriliş sırasına uygun olarak düzenlenmi ştir. Tablo de ğerlendirmelerinde, Yüzde Analiz Yöntemlerinden Dikey Yüzdeler Yöntemi
kullanılmıştır.
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Tablo 6: Çorum İşletmelerinde, İşletmelerin Yıllık Üretim Kapasitesi
Yıllık Üretim Kapasitesi
5 Milyar TL
5-25 Milyar TL
25-50 Milyar TL
50-150 Milyar TL
150 Milyar TL ve üzeri
Toplam

Firma Sayısı
2
5
8
10
35
60

Toplam (%) Dikey Yüzde
0,03
0,08
0,13
0,17
0,58
1,00

Tablo 6'daki verilerden anla şılacağı gibi evreni oluşturan i şletmelerden %58'i 150 Milyar TL ve üzeri üretim kapasitesine sahiptir. Bu i şletmelerin maliyet tutarlar ı bu olduğuna
göre sat ışları bu rakamlar üzerinden olup, orta büyüklükteki i şletmeler say ılabilirler. Bu
işletmelerden %17'si 50 - 150 Milyar M ık üretim kapasitesine, %13'ü 25-50 Milyar TL'l ık
üretim kapasitesine, %8'i 5-25 Milyar TI:l ık üretim kapasitesine ve %3'ü ise 5 Milyar TI:l ık
üretim kapasitesine sahiptir.
Tablo 7: Çorum İşletmelerinde, İşletmelerin Yıllık Satış Kapasitesi

a

Firma Sayısı
0
8
9
9
34
60

cy

Yıllık Satış Kapasitesi
0-15 Milyar TL
15-35 Milyar TL
35-60 Milyar TL
60-160 Milyar TL
160 Milyar TL ve üzeri
Toplam

Toplam (%) Dikey Yüzde
0,00
0,13
0,15
0,15
0,57
1,00

pe

Tablo 7'deki veriler, Tablo 13'deki verileri destekler niteliktedir. Verilerin incelenmesinden anlaşılacağı gibi işletmelerin %57'si 160 Milyar TL ve üzeri bir sat ış hacmine sahip
bulunmaktadır. İşletmelerin %15'i ise 60-160 Milyar TL, %15'i ise 35-60 Milyar TL, %13'ü
ise 15-35 Milyar TI:l ık bir sat ış hacmine sahiptir. Seçilen y ığındaki i şletmeler aras ında ise
hiç birisinin sat ış hasılatı 15 Milyar TL'sı
Tablo 8: Çorum işletmelerinin Faaliyet Gösterdikleri Pazarlar

Faaliyet Gösterilen Pazar
Sadece Çorum İli
Bölgesel Pazar
Türkiye Geneli
Uluslararas ı Pazar
Toplam

Firma Sayısı
22
15
15
8
60

Toplam (%) Dikey Yüzde
0,37
0,25
0,25
0,13
1,00

Tablo 8'deki verilerin incelenmesinden de anla şılacağı gibi, evreni oluşturan firmaların %37'si sadece Çorum İli'nde faaliyet göstermekle, daha geni ş pazarlara aç ılmamaktadırlar. Işletmelerden %25'lik kısmı ise bölgesel pazarda ve Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Dene ği oluşturan firmalardan %13'ü ise yerel pazarlarla yetinmeyip
uluslar aras ı pazarlara da aç ılmışlardır.
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Tablo 9: Işletmelerde Bilgisayar Kullan ılması
İşletmede Bilgisayar Kullan ıp
Kullanmadığı

Firma Sayısı

Evet

60

1,00

Hayır

O

0,00

Toplam

60

1,00

Toplam (%) Dikey Yüzde

Tablo 9'daki verilerden de anla şılacağı üzere, evren i olu şturan işletmelerin tamam ı işletmelerinde
bilgisayar kullanmaktad ırlar. işletmeler bilgisayar teknolojisini tan ımakta ve i şlerinde bilgisayara yer
vermektedirler.
Tablo 10: Işletmelerde Kullamlan Bilgisayar Say ısı
İşletmede Bilgisayar Kullan ılan
Bilgisayar Say ısı

Firma Sayısı

1-5 Adet

45

0,75

5-10 Adet

6

0,10

15-20 Adet

4

0,07

2

0,03

3

0,05

60

1,00
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20 Adet ve üzeri

a

10-15 Adet

Toplam

Toplam (%) Dikey Yüzde

Tablo 10'daki verilerin incelenmesinden de anla şılacağı gibi evreni olu şturan i şletmelerden
%75'i 1-5 adet bilgisayar kullanmaktad ır. Yani bir ba şka deyi şle bu i şletmelerin %75'i en az bir adet
bilgisayar kullanmaktad ırlar. De ne ği oluşturan işletmelerden %10'u ise 5-10 adet aras ında bilgisayar
kullanmaktadırlar. %7'si 10-15 adet, %3'ü 15-20 adet ve %5'i ise 20 adedin üzerinde bilgisayar kullandıklarını ifade etmi şlerdir.
Tablo 11: işletmelerde Bilgisayarlar Arası Ağ Sisteminin Kullan ılması
işletmede Bilgisayarlararas ı Ağ
Kullan ı mı

Firma Sayısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Evet

47

0,78

Hayı r

13

0,22

Toplam

60

1,00

Tablo 1 l'deki verilerden de anla şılacağı üzere evrene kat ılan işletmelerden %78'i bilgisayarlar
aras ı ağ sistemi (network) kullanmaktad ırlar. Diğer %22'si ise bilgisayarlar ında her hangi bir şekilde ağ sistemi kullanmamaktad ırlar.

51
say ı: 140
nisan-may ıs-haziran 2003

Tablo 12: Bilgisayarlar Aras ı Ağ Sisteminin (Network) Kullan ım Amacı
İşletmede Bilgisayarlararas ı Ağ
Kullanım Amacı

Firma Sayısı

Büro İçi Kullan ım

33

0,55

Şubeleraras ı Kullanım

6

0,10

Şehirleraras ı Kullanım

7

0,12

İnternet

55

0,92

Diğer

0

0,00

Toplam

60

1,00

Toplam (%) Dikey Yüzde
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Tablo 12'deki verilerden de anla şılacağı üzere, ankete cevap veren i şletmelerden %55'i
işletmedeki bilgisayarlar aras ı ağ kullanımını sadece büro içindeki bilgisayarlar için kullanmaktadırlar. Dış arısı ile herhangi bir ba ğ kurmamaktadırlar. Bununla birlikte %92 gibi
tamamına yakın bir kısmı ise bilgisayar ağlarından internet şeklinde faydalanmaktad ır.
Bir noktada dünyaya aç ılım kapısı olarak kullanmaktadır. Bu olay genel itibar ı ile Çorum
işletmelerinde internetten faydalan ılıyor anlamına gelebilir. Ankete cevap veren deneklerden %12'si ağ sistemlerinden, firmalar ın değişik şehirlerdeki merkezlerinin ileti şiminde
faydalanmaktad ırlar. Yani şehirler aras ı şubelerin haberle şmesinde kullanılmaktadır. Seçilen deneklerden %10'u ise bu sistemden şehir içindeki farkl ı yerlerde bulunan şubelerinin
haberleşmesinde kullanmaktadırlar.
Tablo 13: işletmelerde İnternetten Faydalanma Amacı

İnternetten Faydalanma Amac ı

Firma Sayısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Günlük Olayları Takip

15

0,25

Haberle şme

13

0,22

Benzer Firmalar ı Takip

12

0,20

İnternetten Alış-Veriş

9

0,15

Tanıtım

11

0,18

Toplam

60

1,00

Tablo 13'deki verilerden de anla şılacağı üzere %25'lik bir kesim interneti günlük geli şmeleri takip edebilmek için kullanmaktad ırlar. %22'lik bir kesim ise interneti haberle şme
amacıyla kullanmaktad ırlar. Sorulara cevap verenlerin %20'si ise interneti benzer firmaları takip edebilmek için kullandıklarını belirtmişlerdir. Çünkü bu şekilde bir izlemenin
maliyet yönünden en uygun oldu ğunu belirtmişlerdir. Deneklerden %15'lik bir k ısım ise
internet üzerinden al ış veriş yapmak için kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçla Çorum işletmelerinde internete güvenin henüz olu şmadığı söylenebilir. %18'lik bir kesim ise
internet üzerinden kendi firmalar ını tanıttıklarını belirtmişlerdir.
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Tablo 14: işletmelerde İnternetin Faydasma İnambp inandmadığı

İnternetin Faydas ına inanıyor
musunuz?

Firma Sayısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Evet

59

0,98

Hayır

O

0,00

Fikrim Yok

1

0,02

Toplam

60

1,00

Tablo 14'deki verilerden de anla şılacağı üzere araştırmanın evrenini oluşturan işletmelerin tamam ına yakını (%98) internetin faydas ına inanmaktadı r. Sadece %2'lik bir
kesimin konu ile ilgili bir fikri bulunmamaktadır.
Tablo 15: işletmelerde İnternetten Faydalanma Yöntemleri

Yöntemleri
Haberleşme

Firma Sayısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

a

internetten Faydalanma

cy

20

0,36

7

0,13

Web Sayfas ı Hazırlayan

16

0,29

Web üzerinden Al ış-Veriş

8

0,15

Diğ'er

4

0,07

55

1,00
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E-posta Adreslerin Tan ıtım
Gönderme

Toplam

Tablo 15'deki verilerden de anla şılacağı üzere evreni oluşturan işletmelerden %36'lık
kısmı interneti haberleşme aracı olarak kullandıklarını, %7'lik kısmı ise yine haberle şme
sayılacak e-posta adreslerine ürün tan ıtıcı bilgileri gönderdiklerini ifade etmi şlerdir. Bununla birlikte evrenin %29'1uk k ısmı internet üzerinde firmalar ını tanıtıcı bir web sayfas ı hazırladıldarmı , %15'i ise internet üzerinden al ış-veriş yaptıklarını belirtmişlerdir.
Deneğin %7'lik kısmı ise diğer şıkkını işaretlemelerine ra ğmen buna açıklayıcı bir bilgi
eklememişlerdir. Burada da bir önceki tablodan (Tablo 14) ç ıkarılan sonuç desteklenmektedir. Yani Çorum i şletmeleri, henüz internetin güvenilirli ğini kabullenememi şlerdir. Evreni oluşturan deneklerden önemli k ısmının internetle ilişkisi olmasına rağmen,
internet üzerinden al ış-veriş tam olarak yayılmamıştır.
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Tablo 16: işletmeye Ait Bir Web Sayfas ının Olup Olmadığı
işletmenin Bir Web Sayfas ı Var
m ı?

Firma Sayı sı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Evet

31

0,52

Hayır

29

0,48

Toplam

60

1,00

Tablo 16'da görüldüğü gibi, sorulara cevap veren i şletmelerden %52'si internet üzerinde firmaya ait bir web sayfalar ı olduğunu, %48'lik kesim ise internet üzerinde bir web
sayfaları olmadığı nı belirtmişlerdir.
Tablo 17: Web Sayfas ı Olmayıp Da Kurmayı Düşünüp Düşünmediği
Firma Say ısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Evet

19

0,66

Hayı r

10

0,34

Toplam

a

Web Sayfas ı Kurmayı Düşünüp
Düşünmediği

29

1,00

cy

Tablo 17'de görüldü ğü gibi evrene kat ılan işletmelerden %66's ı internet üzerinde
bir web siteleri bulunmadığını ancak kurmay ı düşündüklerini ifade ederken, %34'ü ise
böyle bir niyetleri olmad ığını belirtmi şlerdir.
Tablo 18: Web Sayfas ı Kurmak isteyen I şletmelerde Arzu Ettikleri özellikler
Firma Sayıs ı

pe

Web Sayfas ı Kurmay ı Düşünen
Işletmelerin Hedefleri

Toplam (%) Dikey Yüzde

Sadece Firma Tan ıtımı

12

0,63

Ürünle Ilgili Reklam

2

0,11

İnternetten Allş -Veriş

5

0,26

Diğer

0

0,00

Toplam

19

1,00

Tablo 18'den de anlaşılacağı gibi, İnternet üzerinde bir web sitesi olmay ıp da kurmay
düşünenlerin %63'ü Web sitelerinin sadece firmalar ını tanıtıma yönelik olaca ğını, başka
bir işlevi olmayacağını belirtmişlerdir. %1 l'i ise firma tan ıtımı yanı sıra ürünlerle ilgili
tanıtımlarını da web sitesi üzerinden yapmay ı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Evreni
oluşturan işletmelerden %26's ı ise kuracaklar ı web sitesinin ürün sipari şi vermeye, yani
internet üzerinden al ış veriş imkanı tanıyacağını söylemişlerdir.
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Tablo 19: Mevcut Web Sayfasının Kullanıldığı Amaç
Mevut Web Sayfas ın ı Kullanım
Amacı
Sadece Firma Tan ıtımı
ürün Reklam ı
Web üzerinden Alış-Veriş
Dünyadaki Potansiyel Mü şterilere
Ulaşma
Diğer
Toplam

Toplam

Firma Sayısı

(°/0)

Dikey Yüzde

9
8
9

0,29
0,26
0,29

4

0,13
0,03
1,00

-

31
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Tablo 19'dan da anla şılabilece ği gibi, hali hazırda web sitesi olan i şletmelerin kullan ım
amaçları çeşitlilik göstermesine ra ğmen, yeni web sitesi kurulacak i şletmelerin amaçlar ı
ile paralellik göstermektedir. Tablo 26'daki verilere göre mevcutta web sitesi bulunan
işletmelerin %29'u web sitesini sadece firmas ını tanıtmak amacıyla kurmuştur. %26'lık
kesim ise firmas ı ile birlikte ürünlerini de web üzerinden tüketicilere tan ıtmaktadır.
%29'1uk bir kesim ise web sayfas ını reklamla birlikte sat ış amacı için de kullanmaktad ır.
Hatta firmalardan biri, internet üzerinden tamamen mü şteri istekleri do ğrultusunda sipariş almakta ve ürünü ona göre üretmektedir. Evreni olu şturan i şletmelerden %13'ü ise
web sayfas ı vasıtası ile dünya üzerindeki potansiyel mü şterilerine ula şmayı hedeflediğini
de ifade etmi ştir.

Tablo 20: Web Sayfasmm Işletmeye Katkıları
Firma Sayısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Hiçbir Faydas ı Yok
Bölgesel Çapta Sat ışlar Arttı

O

0,00

8

0,26

Dünyan ın Her Yerinden Sipari ş
Almaya Başladık

2

0,06

Sadece İsmimizi Duyurabildik

8

0,26

Diğer
Toplam

13

0,42

31

1,00

pe

Web Sayfas ının
İşletmeyeFaydaları

Tablo 20'den anla şıldığı na göre web sayfas ı kullanan bütün işletmeler çe şitli şekillerde bunun faydas ını görmüş olduklannı belirtmişlerdir. Web sayfas ı olup da faydalanamadığını belirten işletme olmamıştır. Bu işletmelerden %26's ı satışlarını n artt ığını,
%6' s ı dünyanın her yerinden sipari ş aldıldarını, %26'sı ise işletmelerinin isimlerini
duyurduklar ını ifade etmişlerdir. Kalan %42'lik k ısım ise Diğer şıkkını iş aretlemişlerdir.
Bunların bir kısmı web sayfalar ının yeni olduğunu ve henüz bir etki görmek için erken
olduğunu, bir kısmı firmaya prestij sa ğladığını ve bir kısmı da firma ile temasa geçen
tarafların sayısının arttığını belirtmi şlerdir.
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Tablo 21: Firmaların Pazar Sorunu
İşletmelerin Pazar Sorunu Var
mı?

Firma Say ısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Evet

19

0,32

Hayır

41

0,68

Toplam

60

1,00

Tablo 21'e göre, evreni olu şturan işletmelerden %32'si pazar bulma s ıkıntısı yaşadıklarını, %68'i ise bu konuda her hangi bir sorun ya şamadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 22: Yaşanan Pazar Sorunları
Firma Sayısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Tüketicilere Ulaşılamıyor

8

0,42

Yasal Güçlükler Var

0

0,00

Ürün Tan ıtım ı Yetersiz

4

0,21

a

Işletmelerin Ya şadığı Pazar
Sorunları

Pazara Girmekte Geç Kalm ıyor

0

0,00

5

0,26

2

0,11

Diğer

0

0,00

Toplam

19

1,00

D ış Pazarda Destek Yetersiz

cy

Rekabet Gücümüz Yok

pe

Tablo 22'de pazar sorunu oldu ğunu belirten iş letmelerden %42'si tüketicilere ula şamadıklarını, %21'i ise yetersiz ürün tan ıtımı olduğunu belirtmi şlerdir. Bu i şletmelerin
%26'sı dış pazarda destek beklerken, %11'i ise rekabet gücünün olmad ığından şikayet
etmiştir.
Tablo 23: Yaşanan Pazarla ilgili Sorunlar ın Çözümüne internet Katk ı Sağlar mı?
İşletmelerin Pazar Sorunu
Var m ı ?

Firma Say ısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Evet

45

0,75

Hayır

15

0,25

Toplam

60

1,00

Tablo 23'e göre, pazarda ya şanan sorunlar ın çözümüne, internetin katkı sağlayacağına deneklerin çok büyük bir k ısmı (%75) inanmaktad ırlar. %25'lik bir kesim ise
nternetin pazarda ya şanan sorunlar ın çözümüne hiçbir katk ı sağlamayacağına inan111 ktadırlar.
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Tablo 24: İnternetin Pazarda Ya şanan Sorunlara Sa ğlayacağı Katkılar
İternetin Sağlayacağı Katkılar

Firma Sayısı

Toplam (%) Dikey Yüzde

Reldam Maliyeti Dü şer

10

0,22

Ulaşılan Kitle Artar

17

0,38

Ürünler Daha İyi Tan ıtılabilir

11

0,24

Pazarlama Maliyetleri Dü şer

0,11

Depolama Maliyetleri Dü şer

ı

0,02

Diğer

1

0,02

Toplam

45

1,00

a

Pazarda sorun ya şayan işletmeler, sorunlar ını aşabilmek için internetin katk ılarının çeşitli şekillerde olaca ğını ifade etmi şlerdir. Tablo 24'e göre bu katk ılara bakılacak
olursa, bu işletmelerden önemli bir kısmı hedef kitlesinin artaca ğını ve maliyetlerinin
düşeceğini düşünmektedir. Tablo 24'e göre pazarda ya şayan işletmelerin internet vasıtasıyla %22'sinin reklam maliyetleri dü şebilecek, %ll'inin ise pazarlama maliyetleri
düşebilecektir. Ara ştırmaya katılan ve konuya ilgili cevab ı verenlerin %38'inin internet
vasıtasıyla hedef kitlesi artabilecektir.
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13. ARAŞTIRMA SONUÇLAR' VE ÖNERILER
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Yaşadığımız yüzyıl bilim ve teknoloji alan ındaki hızlı gelişmelere sahne olmaktadır.
Bu gelişmeler karşısında rekabet güçlerini korumak, d ış pazarlara aç ılmak ve mevcut
dunımlarını korumak ya da geli ştirmek isteyen işletmeler için kendilerini de ğişime
uyumlaştırmak ön koşul olmaktadır. Bilgi teknolojisindeki geli şmelerin beraberinde
getirdiği internet tüm dünyada h ızla yaygınlık kazanmakta, al ış-verişten banka i şlemlerine, ticaretten reklama kadar pek çok alanda ki şi ve kurumlara hizmet etmektedir.
Özellikle de dış pazarlara aç ılma konusunda mali problemleri olan i şletmeler için etkin
bir çözüm olmaktadır. Türkiye ekonomisinin %98 gibi önemli bir bölümünü oluşturan
küçük ve orta ölçekli i şletmelerin dış pazarlardaki geli şmiş ülke şirketleriyle rekabet
edebilme şansını artt ıran internet ayn ı zamanda bu i şletmelerin reklam, bilgi edinme ve
bölgesel ticaret gibi faaliyetlerini de kolayla ştırmakta ve bu i şletmelere zaman tasarrufu
kazandırmaktadır.
Yapılan bu çal ışmanın uygulama bölümünde Çorum İli'nde yer alan küçük ve orta
ölçekli işletmelerin web sayfas ı üzerinden ticaret (elektronik ticaret) yapabilme potansiyelleri ile mevcut elektronik ticaret bilgileri ölçülmü ş, elektronik ticaret konusundaki
görüşlerine dair bilgi edinilmiş ve ilgili sorunlarına elektronik ticaretin ne düzeyde katkıda bulunduğu incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, Çorum ili'nde yer alan küçük
ve orta ölçeldi işletmelerin %58'ine yakınının yıll ık üretim ve sat ış kapasiteleri birbirini
karşılamaktadır. Yani, işletmelerin y ıllık üretim miktarlar ı yıllık satış miktarlannı karşı layabilmektedir. Yine bu i şletmelerin sadece %13'lük k ısm ı uluslararas ı pazarlarda faa-

57
say ı: 140
nisan-may ı s-haziran 2003

liyet gösterirken geri kalan %87'lik k ısmı ulusal pazarlara hizmet etmektedirler. Yap ılan
inceleme kapsam ında yer alan işletmelerin tamam ı bilgisayar kullan ırken, %78'i bilgisayarlararas ı ağ sistemine sahiptir ve bilgisayarlar aras ı ağ sistemini kullanmalar ındaki
en temel amaç internet kullan ımını içermektedir. Internet kullan ımı yaygın olmasına
ve faydas ına da inanılmasına rağmen firmalar ın %85 gibi büyük bir çoğunluğu günlük
olayları takip etme, haberle şme, benzer firmalar ı takip etme ve tan ıtım amacıyla interneti tercih etmektedirler. Buna kar şılık %15 gibi çok küçük bir kısmı ise internetten al ış veriş yapmaktadır. Bu durum Çorum İli'ndeki işletmelerin internete güvenlerinin henüz
oluşmadığını göstermektedir.
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Yine yapılan araştırmada, i şletmelerin %66's ının web sitelerinin oldu ğu ve %34'ünün
de web sitesi kurmay ı düşündükleri sonucuna ula şılmıştır. Bu durum internet üzerinden ticaret konusunda iyimser olduklar ını destekler niteliktedir. Web sayfas ını kullanan işletmelerin %29'unun amac ı, firma tan ıtımını, %26's ının amacı ürün reklam ını,
%13'ünün amacı dünyadaki potansiyel mü şterilere ulaşmayı ve %29'unun amac ı ise web
üzerinden al ış-veriş yapmayı içermektedir. Bu noktada firmalar ın elektronik ticaretin
faydas ına inandıkları ve uygulamalar ında kullandıkları ortaya çıkmaktadır. Öyle ki araştırmaya katılan ve web sayfas ı üzerinden ticaret yapan i şletmelerin %26's ının bölgesel
çapta sat ışlarının artt ığı, %6'sının dünyanın her yerinden sipari ş almaya başladıkları
ve %26'sının da firmalar ının ismini duyurabildikleri sonucu elde edilmi ştir. Bu sonuç
sevindiricidir. Çünkü, bu sonuç diğer işletmeler için de elektronik ticaretin kullan ımını
özendirici bir faktör olarak hizmet edecektir.
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Araştırmaya katılan işletmelerin %42'sinin tüketicilere ula şmada, %21'inin ürün tanıtımında, %26'sının dış pazarda destek bulamamada ve %11'inin de rekabet gücünün
zayıflığında yaşadıkları sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlara sahip i şletmelerin %75'e
yakını sorunlar ının çözümünde internetin katk ılarına güvenmektedirler. Bu i şletmelerin %22'si reklam maliyetlerinin dü şeceğine, %38'i ulaşılan kitle sayısının artacağına ve
%24'ü ürünlerini daha iyi tan ıtacaklar ına inanmaktadırlar. Bu elde edilen sonuçlar doğrultusunda Çorum İli'ndeki küçük ve orta ölçekli i şletmelerin %98'ine yak ını internetin
faydas ına inanmaktad ır diyebiliriz. Yine bu i şletmelerin bir ço ğu web sayfas ına sahiptir
ve web sayfası üzerinden ticaret yapmaktad ırlar. Ancak internete yeteri kadar güven
duymadıkları için alış-veriş yapan işletmelerin sayısı küçük bir çoğunluktan olu şmaktadır. Bu noktada yap ılması gereken i şletmelerin elektronik ticaret konusunda daha fazla
bilgilenmelerini sağlamakt ır. Web sayfas ı üzerinden ticaretin içerdi ği güvenlik konular ı
hakkında bilgi sahibi olmalar ı sağlanmalıdır. Bu sayede elektronik tiraceti kullanan i şletme sayısı artarken, dolayl ı olarak da Çorum Ili'nin geli şmesine katkıda bulunulacakt ır.
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üçüncü sektör

.N.00PERATİ FÇ İ Lİ K
PAZARLAMA VE ÜRETIM
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ÜZERINDE B İR ARAŞTIRMA

ÖZET
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Bu çalışmada, pazarlama maliyetlerinin üretim maliyetlerinden daha yüksek oldu ğu
iddiasının İstanbul Menkul Kıymetler Borsas ı'nda (IMKB) işlem gören şirketler için
analiz edilmesi hedeflenmektedir. 1992-2001 döneminde 18 sektördeki 231 şirkete ait
toplam 1803 gözlem kullan ılarak yap ılan analizler sonucu ula şılan ampirik bulgular a şağıdaki gibidir: (1) Şirketlerin pazarlama maliyetleri üretim maliyetlerinden daha yüksek
değildir, (2) bunla birlikte zaman içinde pazarlama maliyetlerinde üretim maliyetlerine
oranla önemli bir art ış bulunmaktad ır ve (3) pazarlama ve üretim maliyetleri aras ındaki
ilişki sektörlere göre de ğişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama Maliyetleri, Üretim Maliyetleri, Kar şılaştırmalı
Analiz.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MARKETING AND PRODUCTION
COSTS: A RESEARCH ON ISE'S FIRMS
ABSTRACT

In this study, we aimed at analyzing among the firms in the ISE the assertion that the
marketing costs are higher than the production costs. The empirical findings obtained
from the analysis of totally 1.803 observations of 231 firms from the 18 industries in the
period of 1992-2001 are as follows: (1) the marketing costs of the firms are not higher
* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
** Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi
*** İzocam Ticaret ve Sanayi A. Ş ., Lojistk Mühendisi
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than their production costs. (2) However, there is an important increase for the marketing costs in proportion to production costs in the course of time and(3) the relation
between marketing and production costs varies from one sector to another.
Key Words: Marketing Costs, Production Costs, Comparative Analysis.
1. GIRIŞ
Pazarlama maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki pay ının üretim maliyetlerinin
üzerine ç ıktığ'', pek çok sektörde maliyet yap ısının göreceli olarak daha büyük bir parçasını oluşturduğu, tüketicilerin paras ının yaldaşık %60'ının dağıtım harcamalar ına gittiği
(1), işletmelerdeki maliyetlerin %50-60' ına varan kısmının pazarlama maliyetlerinden
oluştuğu (2, 3) ya da pazarlama maliyetlerinin mal ın satış fiyatı içerisindeki payının
%50-60 civarında olduğu biçiminde ifade edilen iddialar, geçmi şte olduğu kadar günümüzde de vurgulanmaktad ır.
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Eğer bu iddialar geçerli ise, muhasebecilerin niçin büyük oranda üretim maliyetleri
üzerine odakland ığı ve pazarlamac ılann da pazarlama maliyetleriyle bu kadar az ilgilendiği hususlarını açıklamak kolay olmayacakt ır. Aslında, ne muhasebe literatüründe pazarlama maliyetleri üretim maliyetlerine oranla yeterince ilgi görmü ş, ne de pazarlama
literatüründe ciddi biçimde ele al ınmıştır (4). Ayrıca yerli (5, 6, 7) ve yabanc ı (8, 9, 10,
11, 12,13) çe şitli veri tabanlar ı kullanılarak yapılan taramalarda, iddialar ın geçerliliğini
ortaya koyan bir ara ştırmaya rastlanmam ıştır. Ulaşılan sektöre' istatistilder de, iddialan
doğrular nitelikte de ğildir (14).
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Bu durum, iddialar ın büyük oranda ki şisel tecrübeye ya da vaka çal ışmalarına dayalı
olarak ortaya at ıldığı izleniminin edinilmesine yol açabilir. O halde ço ğu sektörde maliyet yap ısının en önemli unsurunun pazarlama maliyetleri mi oldu ğu, yoksa bu durumun
pazarlamaya verilen önemin finansal olarak vurgulanmak istenmesinden mi kaynaldan4'1 sorularının cevaplandırılması gerekmektedir.
Bu noktadan hareketle çal ışmamızda Pazarlama, Sat ış ve Dağıtım Giderleri (PSDG)
ile Satılan Malın Maliyeti (SMM) kalemlerinin net sat ışlara oranlanarak büyüldülderinin karşılaştırılmas ı, PSDG/SMM oran ındaki sektöre' farkl ılıkların ve zamana dayal ı
trendin incelenmesi amaçlanmaktad ır. IMKB'de sanayi ve ticaret endeksine dahil, 18
sektörden 231 şirketin 1992-2001 yılları arasındaki denetlenmi ş yıllık gelir tablolar ı
kullanılarak elde edilmiş toplam 1803 gözlemle yap ılan analizler; iddialar ın aksine
SMM'nin PSDG'den çok daha yüksek olduğunu, bunuıala birlikte PSDG'nin SMM'lerine
oranla zamanla artma e ğiliminde bulundu ğunu ve PSDG/SMM oran ının sektörler arasında anlamlı bir biçimde farklılaştığını ortaya koymaktad ır.
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2. VERI VE YÖNTEM
2.1. Veri
Bu araştırmada kullanılan veriler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsas ının internet
sitesinde (15) mevcut olan, borsaya kote olmu ş şirketlerin denetimden geçmi ş yıllık gelir
tablolarından elde edilmiştir.
Araştırmanın örneklemi, borsada i şlem gören bazı firmalar ın (banka ve sigorta şirketleri gibi) di ğerlerinden oldukça farkl ı raporlama format ına sahip olmas ı yüzünden,
aşağıda belirtilen 18 adet sanayi, hizmet ve teknoloji sektörü ile s ınırlandırılmıştır.
Dağılımın normalleştirilmesi çal ışmalarının yanı sıra anormal seyir izledi ği sonucuna ulaşılan gözlemlerin elenmesi sonucu, 1992-2001 dönemi için elde edilen 1803
firma/yıllık gözlem, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Tablo 1: Sektörlere Göre Şirket ve Gözlem Say ısı
No

SEKTÖR

Şirket Sayısı

Gözlem Sayısı

Bilişim

4

21

2

Diğer Imalat Sanayi

3

19

3

Dokuma Giyim Eşyası ve Deri

40

322

4

Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler

2

7

5

Elektrik Gaz Su

5

21

6

Gıda Içki ve Tütün

31

253

7

Haberleşme

1

3

8

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basın Yayın

17

120

9

Kimya Petrol Kauçuk Plastik Üretim

25

217

pe

cy
a

1

10

Lokanta ve Oteller

7

51

11

Metal Ana Sanayi

13

122

12

Metal Eşya Makine Gereç Yap ım

33

242

13

Orman Ürünleri ve Mobilya

3

26

14

Perakende Ticaret

7

60

15

Savunma

1

10

16

Taş ve Toprağa Dayal ı Sanayi

29

254

17

Toptan Ticaret

6

29

18

Ulaştırma ve Depolama

4

26

231

1803

TOPLAM
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2.2. Yöntem
Çalışmanın amacı, firmalann ortalama SMM İ, (Satılan Malın Maliyeti) ve PSDG,,
(Pazarlama, Sat ış ve Dağıtım Giderleri) kalemlerini hem tüm örnek hem de sektöre'
bakımdan kıyaslamak, sektöre' farkl ıklan ortaya koymak ve bu kalemlerde birbirlerine
oranla zaman içerisinde art ış ya da azalış yönünde bir eğilim olup olmad ığını belirlemektir.

cy
a

Bu iki gelir tablosu kalemiyle ilgili genel tecrübe ve ki şisel gözlemler, sat ılan ürünlerin üretim maliyetlerinin dönemin pazarlama maliyetlerinden çok daha yüksek oldu ğunu ortaya koymaktad ır. Bu nedenle ara ştırmamızda dikkate alacağımız ilk hipotez
"üretim maliyetleri, pazarlama maliyetlerinden daha büyüktür (PSDGit/N1Sit < SMMil
NSit)" biçiminde ifade edilebilir. Bu hipotezi test etmek için PSDGi, ve SMMit kalemleri,
net satışlara (NSit) oranlanm ış ve PSDGit/NSit ile SMMit/NSi, değişkenlerinin ortalamaları arasındaki oransal fark ı ve bu fark ın yönünü belirlemek için sektör ortalamalar ına ikili t-testleri uygulanm ıştır. PSDGit ve SMMi, kalemlerinin NS İ;ye oranlanmas ındalci temel
amaç, verilerin normalize edilmesi ve farkl ı zaman dilimler nde ortaya ç ıkan tutarlar ın
birbiriyle kıyaslanabilmesi için uygun değişkenlerin belirlen Aesidir.
Çalışmamızdaki ikinci hipotez (F12), "(PSDGit/NS ıt)/(SMMit/NSit) oran ında sektörlere göre önemli farkl ılıklar bulunmaktad ır" biçiminde ifade edilebilir. (PSDG,t/NS,t)/
(SMMit/NSit) oran ının sektörlere göre nas ıl bir de ğişim gösterdi ğini test etmek için a şağıdaki regresyon e şitliğinden yararlan ılmıştır.
[PSDG„ / NS,

[PSDG

"j— flo + AD, + [3,D, +
SMM,

pe

SMM „ / NS

—

+ fi,,D,, +

(1)

Bu eşitlikle dışarıda bırakılan Metal Ana Sanayine (po) göre diğer sektörlerde (P, ...
p,o) PSDG,t/SMM,t oranına dayal ı farkl ılıklar belirlenecektir. E şitlikteki D sembolleri,
ikili (dummy) de ğişkenleri ifade etmektedir. Olu şturulan sektör ikili de ğişkenleri ve
aldıklan değerler, tablo 2>de
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Tablo 2: ikili Değişkenler ve Aldıkları Değerler
No

Atanan De ğerler

ikili
Değişken

Gözlem, Bili şim Sektöründeki Bir
Şirkete ait ise 1, de ğil ise, 0

D
D2

SEKTÖR

1

Bilişim

2

Diğer imalat Sanayi

...ise 1, değil ise 0

3

Dokuma Giyim Eşyası ve Deri

...ise I, değil ise 0

4

Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler

...ise 1, değil ise 0

D,

5

Elektrik Gaz Su

...ise 1, değil ise 0

D5

6

G ıda içici ve Tütün

...ise 1, değil ise 0

D,

7

Haberle şme

...ise 1, değil ise 0

132

Kağıt ve Ka ğıt Ürünleri Bas ın Yayın

...ise 1, değil ise 0

DB

Kimya Petrol Kauçuk Plastik Üretim

...ise 1, değil ise 0

D9

10

Lokanta ve Oteller

...ise 1, değil ise 0

Dİo

11

Metal Ana Sanayi

...ise 1, değil ise 0

D„

12

Metal Eşya Makine Gereç Yap ı m

...ise 1, değil ise 0

13, 2

13

Orman Ürünleri ve Mobilya

...ise 1, değil ise 0

D ı3

14

Perakende Ticaret

...ise 1, değil ise 0

D 14

15

Savunma

...ise 1, değil ise 0

D i5

16

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

...ise 1, değil ise 0

Dİ,

17

Toptan Ticaret

...ise 1, değil ise 0

D,7

18

Ulaştırma ve Depolama

...ise 1, değil ise 0

D,,

cy
a

8
9
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Çalışmam ızın son aşamasında ise, PSDG t/SMMıt oranında 1992-2001 döneminde
zamanla do ğru orantılı bir artış ya da azal ış olup olmadığı analiz edilmiştir. Özellikle
80'li yıllarda ortaya ç ıkan ve işletmecilik uygulamas ını derinden etkileyen geli şmeler,
pazarlama maliyetlerinin üretim maliyetlerine oranla y ıldan yıla daha büyük oranda
artması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle analiz edece ğimiz üçüncü hipotez (H,),
"(PSDG,t/NS)/(SMMINS) oran ında zamanla do ğru orantılı bir art ış meydana gelmektedir" şeklinde ifade edilebilir. Hipotezi test etmek için a şağıdaki regresyon eşitliği
kullanılmıştır.
[PSDG„ / NS „ ]_[PSDG„ ]_
o fi,Zaman +
SMM „/ NS „
SMM „
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(2)

Eşitlikteki "Zaman" ba ğımsız değişkeni, gözlemlenen oranın ait olduğu yılı göstermektedir. Tahmin edilen p ı parametresinin de ğerinin pozitif ç ıkması, PSDGit'de
SMMit'ne oranla zamanla daha yüksek bir art ışa, negatif çıkması ise, bir azalmaya işaret
edecektir.
3. BULGULAR
Örneklemedeki gözlemlere yukar ıda ifade edilmiş test yöntem ve prosedürlerinin
uygulanması sonucu ulaşılan bulgular, dört başlık altında incelenecektir.
3.1. Temel istatistilder
Araştırmanın bulgularına geçmeden önce, analiz kapsam ındaki üç değişkenle ilgili
temel istatistiklerin incelenmesi yararl ı olacaktır.
Tablo 3 : Temel istatistikler
PSDG, /NS„
SEKTÖR

21

Ortalama

Std.
Sapma

Ortalama

Std.
Sapma

0,08

0,04

0,66

0,13

0,13

0,07

0,08

0,06

0,53

0,21

0,18

0,15

322

0,04

0,04

0,75

0,18

0,06

0,07

7

0,01

0,01

0,85

0,17

0,01

0,01

21

0,04

0,06

0,67

0,23

0,12

0,19
0,09

19

Dokuma Giyim Eşyası ve Deri

Eğitim, Sağlık, Spor ve Di ğer Sosyal
Hizmetler
Elektrik, Gaz, Su

Std.
Sapma

cy

Diğer Imalat Sanayi

PSDG„/SMM„

Ortalama

a

Bilişim

SMM„/NS„

253

0,08

0,05

0,73

0,20

0,12

3

0,16

0,03

0,56

0,08

0,29

0,05

Kağıt ve Kağıt ürünleri Bas ın Yayın

120

0,12

0,12

0,68

0,14

0,21

0,26

Kimya, Petrol Kauçuk Plastik üretim

217

0,07

0,06

0,72

0,13

0,11

0,11

Lokanta ve Oteller

51

0,06

0,07

0,51

0,25

0,19

0,23

Metal Ana Sanayi

122

0,03

0,02

0,79

0,11

0,04

0,05

Metal Eşya, Makine Gereç Yapım

Gıda, içki ve Tütün

pe

Haberleşme

242

0,05

0,04

0,72

0,10

0,07

0,06

Orman ürünleri ve Mobilya

26

0,09

0,06

0,62

0,08

0,15

0,09

Perakende Ticaret

60

0,12

0,11

0,80

0,11

0,17

0,22

Savunma

10

0,07

0,02

0,59

0,04

0,12

0,03

254

0,07

0,04

0,63

0,12

0,11

0,07

Toptan Ticaret

29

0,07

0,06

0,88

0,07

0,08

0,08

Ulaştırma ve Depolama

26

0,07

0,08

0,73

0,13

0,08

0,09

1803

0,07

0,06

0,71

0,16

0,11

0,12

Taş ve Toprağa Dayal ı Sanayi

TOPLAM
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Tablodan da izlenebilece ği gibi, sektör bazında genel ortalamalar bakımından
SMM„/NSit oranı PSDGit/NSit oranının çok üstündedir. Tablonun son ortalama sütunu
örnekteki tüm gözlemler dikkate al ındığında, PSDG'nin SMM'nin ancak % 11'ne tekabül ettiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, oran ortalamalar ının yıllara göre eğilimini
gösteren şekil l'de de açıklıkla

1,00
,90

•

,80

•
Ort. SMM/NS
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cy
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Şekil 1: Tüm Sektörler İçin Oranlardaki Zamana
Dayalı Ortalama Değişim

Bununla birlikte yukarıdaki istatistikler, SMM„/NS it lehine gözlenen bu farklar ın istatistiksel olarak anlaml ı olduğunu ifade etmemektedir. Bu amaçla izleyen ba şlikta, elde
edilen bu ortalamalar ikili t-testi yard ımı ile karşılaştırılmıştır.
3.2. Oransal Büyüklüklerin Analizi

Örnekteki şirketlerin ortalama PSDG t/NS, ile SMMit/NSi, oranlarının karşılaştırılması için yapılan ikili (paired) t- testlerinin sonuçlar ı, tablo 4'de verilmektedir.
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Tablo 4: PSD.‘/NG., ve SMM,,/NG,, Oranlar ın n Ortalamalarına 1 işkin ikili t Testleri'
No

SEKTÖR

Ortalama
Fark

N

Standart
Sapma

P
(çift
Tarafl ı )

Std. Hata
Ort.

1

Biliş im

21

-0,58

0,15

0,03

-17,33

0,000

2

Diğer imalat Sanayi

19

-0,45

0,25

0,06

-7,96

0,000

322

-0,71

0,19

0,01

-66,55

0,000

7

-0,84

0,18

0,07

-12,54

0,000

Dokuma Giyim Eşyası ve Deri
4

Eğitim, Sağlık, Spor ve Di ğer Sosyal
Hizmetler
Elelctrik Gaz Su

-0,62

0,26

0,06

-10,79

0,000

-0,65

0,21

0,01

-50,08

0,000

3

-0,40

0,07

0,04

-9,26

0,011

Kağıt ve Ka ğıt ürünleri Bas ın Yayın

120

-0,56

0,23

0,02

-26,63

0,000

9

Kimya Petrol Kauçuk Plastik üretim

217

-0,65

0,17

0,01

-54,96

0,000

10

Lokanta ve Oteller

51

-0,45

0,28

0,04

-11,17

0,000

11

Metal Ana Sanayi

122

-0,76

0,12

0,01

-70,75

0,000

12

Metal Eşya Makine Gereç Yap ım

242

-0,67

0,11

0,01

-93,73

0,000

13

Orman ürünleri ve Mobilya

26

-0,53

0,09

0,02

-28,75

0,000

14

Perakende Ticaret

60

-0,69

0,20

0,03

-26,53

0,000

15

Savunma

10

-0,52

0,03

0,01

-52,39

0,000

16

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

254

-0,56

0,13

0,01

-66,72

0,000

17

Toptan Ticaret

18

Ulaştırma ve Depolama

7

Haberle ş me

8

TOPLAM

cy

G ıda içki ve Tütün

a

21
253

6

29

-0,81

0,13

0,02

-33,94

0,000

26

-0,66

0,10

0,02

-32,77

0,000

1803

-0,65

0,19

0,00

-143,81

0,000

*Analizlerde PSDG ıt/NSit-SMMit/NSit farkı test edilmektedir.

pe

Tablo 4'deki ortalama fark sütunu, PSDG,t/NS,, ve SMMI/NSit o ı-anları arasındaki
farkın hem sektörler hem de toplam örnek üzerinden negatif oldu ğunu ortaya koymaktadır. t ve p sütunu ise, bu farklar ın en az ından 0,02 düzeyinde anlaml ı olduğunu ifade
etmektedir. IMKB'deki 18 sektör ve toplam 1803 gözlemi kapsayan tüm örnek üzerinden
elde edilen bu sonuçlar, PSDG,t/NS ıt'nin SMM,t/NSit'den büyük oldu ğunu değil, tersinin
(PSDG,t/NSit < SMMİINSid geçerli olduğunu göstermektedir.
Bu bulgular, üretim maliyetlerinin pazarlama maliyetlerinden daha büyük oldu ğunu
ifade eden H, hipotezinin kabulünü, alternatif hipotezin ise reddini gerektirmektedir.
3.3. Sektörel Farklılıklar
PSDGİ/SMMit oranındaki sektörel farkl ılıkları ortaya koymak üzere test edilen 1
nolu eşitlikten elde edilen sonuçlar, tablo 5`cle görüldü ğü gibidir.
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Tablo 5: PSDG it/SMMi, Oranına Göre Sektöre' Farklılıklar
SEKTÖRLER
Std. Katsayılar
4,463E-02
Metal Ana Sanayi

4,308

0,000

0,079

3,027

0,001

Diğer imalat Sanayi

0,114

4,645

0,000

Dokuma Giyim E şyası ve Deri

0,057

1,490

0,136

Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler

-0,017

-0,738

0,461

Elektrik, Gaz ve Su

0,063

2,655

0,008

Gıda içki ve Tütün

0,206

5,744

0,000

Haberleşme
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Bas ın Yayın

0,083

3,714

0,000

0,335

11,165

0,000

Kimya Petrol Kauçuk Plastik Üretim
Lokanta ve Oteller
Metal Eşya, Makine Gereç Yap ım
Orman Ürünleri ve Mobilya

0,175

5,076

0,000

0,191

7,394

0,000

0,081

2,296

0,022

0,105

4,342

0,000

Perakende Ticaret

0,180

6,801

0,000

Savunma

0,045

1,987

0,047

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

0,194

5,420

0,000

Toptan Ticaret

0,040

1,636

0,102

Ulaştırma ve Depolama

0,035

1,450

0,147

pe

cy

a

Bilişim

1 nolu eşitlik için elde edilen F değeri (16.001), eşitliğin 0,000 düzeyinde anlaml ı
olduğunu göstermektedir. Parametreler üzerinde yap ılan inceleme ise, Dokuma Giyim
Eşyası ve Deri; Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler; Toptan Ticaret ile Ula ştırma ve Depolama sektörlerinde PSDG, ile SMM,, aras ındaki ilişkinin Metal Ana Sanayi
sektöründekine benzer, di ğer tüm sektörlerin ise, en az ından 0,05 düzeyinde istatistiki
olarak farkl ı olduğunu ortaya koymaktad ır. Bu durumda H 2 hipotezi kabul edilirken,
alternatif hipotez reddedilecektir.

3.4. Zaman İçinde Değişim
PSDG t/SMMit oranında zamanla oluşan trendin test edilmesi için kullan ılan 2 nolu
eşitliğin analizinden elde edilen sonuçlar, tablo 5'den izlenebilir.
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Tablo 5: Zamanla ilgili Analiz Sonuçlar ı
B I Zaman
BO
(t)
(t)
F
N
(p)
(p)
(p)
1803

-1,082
(-2,532)
(0,011)

0,065
(2,778)
(0,006)

7,717
(0,006)

2 nolu eşitlik için hesap anan F de ğeri, modelin 0,006 düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı olduğunu ortaya koymaktad ır. parametresi ise, pozitif i şaretiyle ayn ı düzeyde anlamlıdır. Bu bulgu, 1992-2001 y ılları arasında PSDG'de meydana gelen art ışın,
SMM'de meydana gelen art ıştan önemli derecede daha yüksek oldu ğunu göstermektedir. Bu yüzden H, hipotezi kabul edilirken alternatif hipotez reddedilmi ştir.
5. SONUÇ

cy

a

Çalışmada temel olarak pazarlama maliyetlerinin üretim maliyetlerinden daha
yüksek olduğu iddiasının İMKB şirketleri için geçerlili ği, bu kalemlerdeki sektörel farklılaşma ve zamana dayalı trend araştırılmaktadır. 1992-2001 yılları arasında işlem gören
18 sektördeki 231 şirkete ait toplam 1803 gözlem kullan ılarak yapı lan analizler sonucu
ulaşılan bulgular, aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
1.örneğe dahil edilen 18 sektörün hiç birinde pazarlama maliyetleri ortalamas ı satılan mal ya da hizmetlerin üretim maliyetleri ortalamas ından daha yüksek de ğildir. İki
değişken için sektör ortalamalar ı ve aralar ındaki fark değiş mekle birlikte; örneklemin
ortalamas ı, pazarlama maliyetlerinin mal ya da hizmet üretim maliyetlerinin %I l'i olduğunu ortaya koymaktadır.

pe

2.Mal ya da hizmetlerin üretim maliyetlerinin pazarlama maliyetlerinden daha
yüksek olmasına karşın, iki değişkenin 1992-2001 yılları arasındaki eğilimleri dikkate
alındığında, pazarlama maliyetleri üretim maliyetlerine oranla istatistiki olarak anlaml ı
şekilde daha yüksek bir art ış içindedir.
3.Pazarlama maliyetleri ile üretim maliyetleri aras ındaki ilişki, sektörlere göre önemli oranda değişmektedir.
Yukarıdaki bulgular, pazarlama maliyetlerinin üretim maliyetlerinden daha yüksek
olduğu yönündeki iddiaların ya kişisel gözlem ve tecrübeye veya yaka çal ışmalarına
dayandırıldığı ya da pazarlamaya verilen önemin finansal olarak da vurgulanmak istenmesinden kaynakland ığı yorumunu güçlendirmektedir.
Bununla birlikte günümüzde pazarlama maliyetlerinin üretim maliyetlerine oranla
daha yüksek bir art ış eğilimi içinde olması, gerek muhasebecilerin gerekse pazarlamac ıların konuyla ilgili daha çok çaba harcamas ını gerektirmektedir.
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Gelecekte yap ılacak araştırmalarda IMKB'deki ve IMKB d ışındaki sektör ve şirketlerden elde edilecek gözlemlerle analizlerin geli ştirilerek tekrarlanmas ı, hem bulguların
genelliğine katkıda bulunulmas ı hem de elde edilen sonuçlann IMKB şirketlerine özgü
olmadığının ortaya konmas ı bakımından önem taşıyacaktır.
Kaynaklar
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uçuncu sektor

OOPERAT İ FÇ İ Lİ K
ALGILAMA HARİTALARI
YARDIMIYLA C SINIFI YABANCI
OTOMOB İLLER ÜZERINE AMP İRİK
BİR ARAŞTIRMA
Mehmet BAŞ*

cy

a

ÖZET : Otomotiv sektörü; otomobil, otobüs, midibüs, minibüs, çekici, kamyon ve
traktörün üretilmesi, da ğıtılması, pazarlanmas ı, vb. faaliyetleri kapsamaktad ır. Ülkemiz
ekonomisi içinde lokomotif rolünü üstlenen otomotiv sektörü ve bunun %70'lik bölümüne sahip, en temel alt sektör olan otomobil sektöründe ürün konumland ırma büyük
önem taşımaktadır. Tüketicilerin zihninde ürünün yerinin do ğru tespit edilmesi i şletmelere büyük avantajlar sağlamaktad ır. Otomobil sektöründe de firmalar tüketici istek ve
ihtiyaçlarını doğru ve zaman ında belirleyip bu istek ve ihtiyaçlar ı giderecek otomobiller
üretmelidirler. İşletme yöneticileri, tüketicinin zihnindeki konum ile i şletmenin belirlediği
konumun örtüşmesini sağlamandırlar.
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An Ampric Research, Carried Out With The Help Of Percertual Maps, on C
Class Exported Cars
ABSTRACT : The automotive sector comprises such activities as the production,
distribution and marketing of cars, tractors, buses, minibuses and tow trucks. The automotive sector plays a pivotal role in Turkish economy. The sub-sector of product positioning
holds an utmost importance within the automobile sector since it comprises 70 % of the
whole sector. Businesses deriye much benefit from exactly determining how a product
is perceived by the consumers. Likewise, in the automobile sector, companies have to
determine correctly what consumers want and have to reply their demands on time by
supplying them with what can meet their needs. Consequently, business administrators
have to guarantee that the position in the minds of the consumers overlaps with the position envisaged by the firm.
* Gazi üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ara ştırma Görevlisi
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I. Giriş
Algılama haritalar ı, başta A.B.D.' de olmak üzere uzun zamand ır bir çok ülkede yo ğun
ilgi görmesine karşın, ülkemizde gerek akademisyenler gerekse uygulamac ılar tarafından
yeterli ilgiyle karşılaşmamıştır. Ülkemiz pazarlama literatürü (1,2,3) d ışında hemen hiçbir
yazar bu konuyla detaylı şekilde ilgilenmemi ştir. Bu çal ışma ile ülkemiz pazarlama literatüründe yer alan bu bo şluğun doldurulmas ı ve bundan sonra bu konuda çal ışacak ki şilere
ışık tutulmas ı amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamında önce otomotiv sektörü ve onun en temel alt sektörü olan otomobil sektörü hakk ında bilgiler verilecek daha sonra amaca hizmet edecek şekilde, stratejik
pazarlama sürecinin birbirleriyle ili şkili temel kavramlar ı açıklanacaktır. Çalışmanın son
kısmında ise, otomobil sektörünün C s ınıfındaki yabanc ı otomobillerden Opel Astra,
Ford Focus, Peugeot 307 ve Volkswagen Bora'y ı birbirinden farklılaştıran ve benzer k ılan
özellikler belirlenecek ve alg ılama haritalar ı yardımıyla görsel olarak pazarlama yöneticilerinin kullan ımına sunulacakt ır.
II. Otomotiv Sektörünün Tan ımı ve Tarihsel Geli şimi
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Otomotiv sanayii, bir ülkenin, yük ve yolcu ta şıma ihtiyac ını karşılayacak karayolu
taşıtlarını üreten sanayii kolu olarak tanımlanabilmektedir (4).
Ülkeler, sınırları içinde üretmekte oldukları otomotiv ürünlerini baz alarak otomotiv
sanayiini tanımlamışlardır. Avrupa Topluluğu bünyesinde NACE-351 kodu altında incelenen otomotiv sanayii, motorlu araçların imalat ve montaj ını içermektedir. Bu kapsama
otomobil, otobüsün yan ı sıra havac ılık, elektronik ve savunma sanayiileri de girmektedir.
Uluslar aras ı Standart Sanayii S ınıflandırmasında otomotiv sanayii kamyon, otobüs,
minibüs, kamyonet, otomobil ve traktör gibi motorlu araçlar bulunmaktad ır (5).
1974 yılında kurulan Otomotiv Sanayii Derne ği (OSD) ise otomotiv sanayiini,
kamyon, kamyonet, otomobil, otobüs, minibüs ve midibüs olarak s ınıflandırmaktadır.
Bu bilgiler ışığında otomotiv sanayii: Karayolu taşıt araçları (binek otomobil, otobüs,
midibüs, minibüs, çekici, kamyon ve traktör) ile bu araçlar ın imalatında kullanılan parçaları üreten yan sanayii olarak tan ımlanmaktadır.
Endüstriyel olarak otomotiv sanayiinin 1910 y ılında ABD'de Henry Ford tarafından
yapılan çalışmalarla başladığı kabul edilmektedir. Dünyada otomotiv sanayiinin geli şimi
3 temel dönem altında incelenebilir (6).

Birinci Dönem: 1910 yılından itibaren ABD'de Ford fabrikalar ında başlayan kitlesel
üretim giderek yayılmış , ABD ve dış pazarlarda etkinli ğini sürdürmüştür. Ford 19 y ılda, 15
milyon otomobil üretmi ştir. 1908'de Ford T modelinin piyasaya çıktığı dönemde, Carpo
Durant tarafı ndan kurulan General Motors Co., Buick 'in ard ından iki yıl içinde Cadillac,
Chrsysler, Oldsmobile ve Oakland'daki Champion buji fabrikalar ın' grubuna katmıştır.
ABD'de diğ er bir otomobil imparatorlu ğunu da John M. Willys kurmuştur. 1907'de de
Owerland ş irketinin yönetimini ele geçirerek, Studebaker da dünyan ın en büyük otomobil
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yapımcısı haline gelmiştir (7).Bu dönemde İngiltere'de William R.Morris ve Herbert Austin, Fransa'da Andre Gustave Citroen ve Louis Renault küçük ve ucuz otomobiller üretmektedir. Ford; İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa ve Danimarka'da fabrikalar kurmu ştur. General Motors Co. 1925'te İngiliz Wauxhall, 1929'da Opel şirketlerini sat ın almıştır.
Fransa da ise, Peugeot, Citroen ve Renault 1920'lerde üretime ba şlamıştır. 1925'te toplam
üretimin %40' ını Citroen sağlamaktadır. Bu yıllarda kurulan, yeni bir Frans ız şirketi olan
Simca 1930' lara kadar hızla büyümüştür.
İkinci Dönem: 19501i yılların sonlarına doğru Avrupal ı üreticiler kitlesel üretim
içersinde mamul farkl ılaşmasına dayalı bir yöntemle üretimlerini artt ırmışlar ve dış ülkelerde yat ırımlarını genişletmişlerdir. Di ğer yandan II. Dünya Sava şı 'nı takiben dünya
otomotivindeki en büyük geli şme Japonya'da gerçekle şmiştir. 1950'lerden itibaren seri
üretimde hızlı bir gelişme gösteren Japon otomotiv sektörü, ABD% ve Avrupal ı üreticiler
için gelecekte çok önemli rakip olaca ğının sinyalini vermeye başlamıştır.
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Ücüncü Dönem: 1970'1i yıllarda Japonya yeni üretim yöntemleri ile maliyet ve kalite
de önemli gelişmeler sağlayarak uluslar aras ı rekabette ilk s ıraya yükselmi ştir. Japonya'nın otomotiv endüstrisindeki at ılımları ve kısa sürede yakalad ıkları başan ABD ve
Avrupa üreticilerinin önemli sars ıntılar geçirmelerine neden olmu ştur. Bu hızlı büyüme
ve gelişim Avrupal ı üreticileri oldukça endi şelendirmi ş hatta, 1980'lerin sonlar ına doğru
Japon otomobillerinin Avrupa'ya ithalat ı ile ilgili önemli kısıtlamalar ve tedbirler al ınmıştır. Bunun üzerine Japon üreticileri Avrupa'n ın rozetle şmiş markalar ına rakip olabilecek
lüks otomobiller üretip, bu otomobilleri ABD ve di ğer kıtalara pazarlayarak bu k ıtalarda
Avrupal ı modellerle önemli pazar rekabetine giri şmiştir.
Sektörün geli şimdeki önemli tarihler şu şekilde sıralanabilir (6):
1910 — ABD'de Ford fabrikalar ının seri üretimi

1950 — Avrupa 'da ürün farkl ılaşmasına dayalı üretim
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1970 — Japonya `da yal ın üretim

1975 — Geli şen pazarlarda ABD ve Avrupa markalar ının ilk yatırımları (Türkiye,Meksika,Güney Amerika)
1980 — Japonya'nın dünya pazarlarına girmesi ve ABD ve Avrupa'da yeni yat ırımlara
girmesi
1990 — Güney Kore'de üretimin h ızla geli şmesi ve Doğu Avrupa ve geli şen diğer pazarlarda yeni yat ırımlar yapmas ı.
2000 — Asya-Pasifik bölgesinde yat ırımlar
Türk ekonomisi için çok büyük önem taşıyan otomotiv sanayii, yirminci yüzyılın
ikinci yarısından itibaren lokomotif sektörlerden biri haline gelmi ştir.
Türklerin otomobille ilk tan ışması yirminci yüzyılın başlarında olmuştur. I. Dünya
Savaşı 'ndan sonra, İstanbul'un i şgal altında olduğu yıllarda "American Foreign Trade"
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şirketi arac ılığı ile ABD'nin Ford ve Chevrolet otomobil ve kamyonlar ı; Torino' ya ba ğlı
olarak Istanbul'da faaliyet gösteren özel bir şirket arac ılığı ile de Italyan Fiat Marka otomobiller piyasaya girmi ştir.Diğer taraftan, 1929 y ılında Ford Motor Company Istanbul'da
ilk montaj denemesine ba şlamıştır. Otomobil, traktör ve kamyon üretmek üzere kurulan
montaj fabrikasında yap ılan üretimin bir kısmının Sovyetler Birli ği'ne ihraç edilmesi
öngörülmüştür. 450 işçi çalıştıran fabrika modern say ılabilecek teknolojik imkanlara sahipti. Tesiste, günlük 48 adet kamyon ve otomobil yap ım kapasitesine ula şılmış; ancak,
1930'larda yaşanan Dünya ekonomik krizinin olumsuz etkileri nedeniyle, hedeflenen ihracat gerçekle ştirilememiştir. Bu ve diğer sebeplerden dolayı 1934 yılında fabrikada üretim
durdurulmuş ve ilk montaj üretim denemesi böylece ba şarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu
başarısızlık, Ford Motor Company yetkililerinin daha sonraki y ıllarda Türkiye'de üretim
yapma konusunda yapılan teklifleri değerlendirmekte tereddüt etmelerine sebep olmu ştur
(7). II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle otomobil üretiminde ilk te şebbüsü "Koç Ticaret
Şirketi", "Ford Motor Company" nin Türkiye Genel Temsilcili ğini alarak başlatmıştır.1950'li yılların başlarında, Koç Ticaret Şirketi, Ford Motor Company ile Türkiye'de
ortak üretim yap ılması konusunda temasa geçmiştir. Ford Motor Company' nin sahibi
Henry Ford II' nin konu üzerinde çekingen davranmas ı üzerine, devrin Başbakanı Adnan
Menderes Henry Ford II'ye bir mektup yazarak, Koç Ticaret Şirketi ile ortak üretim konusunda teşvik etmiştir. Bunu takiben, 1956 y ılında Koç Ticaret A. Ş.'ye "Montaj Hakkına
Sahip Bayi", "Dealer Assembler" statüsünde imtiyaz verilmi ştir. Elde edilen bu imtiyaza
bağlı olarak kurulan montaj fabrikas ı günde 8 adet kamyon, 4 adet binek otomobili üretim kapasitesi ile faaliyetine ba şlamıştır. Başka bir önemli teşebbüs %100 yerli otomobil
yapılması yönündeki düşünceye dayanan ve 1960 sonras ı yönetiminin de deste ği ile üretimine başlanmış olan "Devrim Otomobili" yap ılması teşebbüsüdür. Ancak, üretilen ilk
araçların denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmas ı, bu teşebbüsünde kapat ılmasına sebep
olmuştur (8).
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Türk Otomotiv Sanayii, 1963 y ılında başlayan planlı dönemle beraber büyük at ılımlar
ştirmiştir.. Her planlı dönemde bir önceki döneme göre büyük geli şmeler gösteren gerçkl
otomotiv sanayii günümüzde ekonomimizin en temel sektörlerinden biridir. Türkiye'de
Otomotiv Sanayii Derne ği (OSD) üyesi olan 17 firma vard ır.
Firmaların ürettikleri araç tiplerine göre faaliyet alanlar ı ayrılmaktadır. Otomobil
üretimi Tofaş, Oyak-Renault, Ford Otosan, Toyota, Honda ve Hyundai; ticari ta şıtların
üretimi A.I.O.S., B.M.C., Askam, Karsan, M.A.N., Mercedes Benz Türk, Otokar, Otosan,
Otoyol, Hyundai ve Temsa; traktör üretimi de Türk Traktör ve Uzel taraf ından üretilmektedir.

III. Stratejik Pazarlama Planlamas ında Ürün Konumland ırma ve Algılama Haritaları
Stratejik pazarlama planlamas ında izlenecek süreç aşağıdaki şekil de gösterilmiştir.
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Ortak Misyon ve Amaçlar ı Belirlemek
SWOT Analizi
Pazarı Bölümlemek
Hedef Pazar ı Seçmek
Mal/Hizmet Konumlamak
Nicel Amaçlar ı Belirlemek
Pazarlama Karmas ını Geliştirmek
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Şekil 1. Stratejik Pazarlama Planlamas ı Süreci
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Kaynak : James H. Myres, Segmentation and Positioning for Strategic Marketing
Decisions, American Marketing Associations, Chicago,1996,s.2
Stratejik pazarlama planlamas ının ilk aşaması örgütün misyon ve amaçlar ının belirlenmesidir. işletmeler burada kendi örgütlerinin içinde bulundu ğu duruma göre bu belirlemeyi yapmalıdırlar. işletmenin faaliyette bulundu ğu pazarda ba şanlı olabilmesi pazarda
onu bekleyen fırsat ve tehditleri, ve bunun kar şılığında sahip olduğu güçlü ve zayıf yanları
iyi analiz etmesi ile ili şkilidir. Ancak bu sayede i şletmeyi başarıya ulaştıracak stratejileri
belirlemek ve uygulamak mümkündür. Bu amaçla öncelikli olarak i şletmenin dış çevre
analizini (Fırsatlar ve tehditler analizi) ve sonrada iç çevre analizini (Güçlü ve zay ıf yanlann analizi) yapmak gerekir. Sürecin bundan sonraki a şamaları pazarı bölümlemek ve
hedef pazarı seçmektir.
Tüketicilerin istekleri, yerle şim yerleri, satın alma tutum ve davranışları, eğitimleri,
gelirleri birbirinden farkl ılık göstermektedir. i şletmelerin heterojen pazarda tüm tüketicilerin ihtiyacını karşılayacak bir pazarlama karn ıası geliştirmeleri oldukça zordur. Pazar
bölümleme ve hedef pazarlar ın belirlenmesi, i şletmelerin daha iyi pazar fırsatları bulmalanna ve her bir pazar bölümüne ula şabilmelerine yardım etmektedir. Pazar ı oluşturan bireyler aras ındaki farklılıklar, işletmeleri tüketiciler hakkında detaylı veriler toplamaya ve
toplanan verilerin analizi ile, geni ş ve heterojen pazar ı küçük ve homojen pazar dilimleri
haline gelnıeye zorlamalctadır. işletmeler, heterojen pazar ı homojen bölümlere ayırdıktan
sonra en başarılı olabileceği bir veya daha fazla bölümü kendisine hedef pazar olarak se75
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çer ve seçilen her bölüm için ayr ı bir pazarlama karmas ı geliştirebilirler. Bu şekilde hedef
pazar, "Farkl ı pazar bölümlerinin çekiciliklerinin de ğerlendirilmesi ve giriş yapılacak bir
veya daha fazla bölümün seçilmesidir" diye tan ımlanabilmektedir (10).
Otomobil sektöründeki otomobil marka ve modelleri araç boyutlar ı, araç şekilleri ve
satış fiyatlarına göre çeşitli sınıflara aynlmaktadırlar. Ülkemizde C s ınıfına giren otomobiller şu şekilde sınıflanmaktadır.

C Sınıfı: Bu sınıf Avrupa ve dünyada tek s ınıftan oluşurken ülkemizde kendi içinde
üçe aynlmaktad ır
Alt C Sınıfı : Tofaş ' ın Kuş Serisi ( Şahin, Doğan,Kartal) ve Lada Vega bu s ınıfta yer
almaktadır. Orta C S ınıfı; Polo Classic, Polo Variant, Hyundaf Accent, Fiat Siena ve Palio
Weekend ve Renault Clio Sembol bu s ınıfın arabaland ır. Üst C Sınıfı : Avrupa'nın da C
sınıfını oluşturan ve oldukça yo ğun bir rekabetin ya şandığı bu sınıfta Fiat Brava, Marea
ve Bravo, Ford Focus, Volkswagen Golf ve Bora, Opel Astra, Renault Magane, Toyota
Corolla, Honda Civic (3 kapı), Peugeot 306 ve 307, Alfa Romeo 145, Suzuki Baleno,
Rover 25 Serisi, Mazda Astina, Seat Leon, Citroen Xsara ve Picasso, Nissan Almera yer
almaktadır. C sınıfı ülkemizde en çok otomobil satışı yapılan sınıftır.
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Pazar bölümlemeden hareket edildi ğinde , hedef pazar seçiminin do ğal sonucu olarak
ürün konumlandırma kavramı ortaya ç ıkmaktadır. Reis ve Trout tarafından 1970'li yıllarda tartışılmaya başlanılan konumlandırma, "tüketicilerin zihinlerinde i şletme ürünleriyle
ilgili belirli bir kavram yaratma ve yarat ılan bu kavramı korumaya yönelik karar ve faaliyetlerdir" (11).
Hedefler amaçlar ın sayısal olarak ifadesidir. I şletmeler nicel amaçlan belirlerken
daha önce belirlenen analizleri göz önünde tutarlar. Belirlenecek hedefler; ula şılmak istenilen hedef pazara ve konuma uygun olmal ıdır.
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Pazarlama karmas ı, bir işletmenin hedef pazarda istedi ği tepkiyi alabilmek için bir
araya getirdi ği kontrol edilebilir pazarlama de ğişkenleridir. Pazarlama karmas ı "bir işletmenin kendi ürününe olan talebi etkilemek için yapabilece ği her şeyi temsil eder "(12).
Stratejik pazarlama planlamas ının bu son aşamasında işletmeler kendi mal ve/veya hizmetleri için en etkin pazarlama kannas ını geliştirmelidirler.
Pazar bölümlemeden hareket edildi ğinde, hedef pazar seçiminin do ğal sonucu ola. rak ürün konumlandırma kavramı ortaya çıkmaktadır. İlk kez 1972 yılında Reis ve Trout
tarafından ortaya at ılan konumlandırma, temel olarak "Bir i şletmenin bir mal veya hizmetini pazarda yer alan rakip ve hizmetlerden farkl ılaştırmas ı sorununa atıfta bulunmaktadır"(10,13) . Yani konumland ırma, "Bir pazarda yer alan tüm ürünler birbiriyle kar şılaştırıldığında, tüketicilerin ürünleri (10) veya "Ürünlerin markas ını" (14) nasıl algıladıklan
üzerinde yo ğunlaşır. Bir başka deyişle, konumlandırma "Tüketicilerin zihinlerinde i şletme
ürünleriyle ilgili belirli bir kavram yaratma ve yarat ılan bu kavramı korumaya yönelik
karar ve faaliyetler" (11), "Tüketicilerin, ürünü önemli özellikleri aç ısından tanımlaması,

76
sayı: 140
nisan-mayıs-haziran 2003

rakip ürünlere nazaran i şletme ürününün tüketicilerin zihinlerinde kaplad ıkları yer" (15)
veya "Amaçlara ulaşmayı sağlayacak ideal noktaya" ula şma çabalar ıdır (16,3).
Konumlandırma kavramı, sadece ürün hakkında değil aynı zamanda i ş letme hakkında
tüketicilerin ne dü şündüğünü kapsamaktad ır.
Ürün konumlandırma tüketicinin zihninde o ürünle ilgili alg ı, izlenim, imaj ve duygulann oluşturduğu bir bütündür. Konumland ırmada önemli olan tüketicinin ürünü nas ıl
algı ladığıdır. Kaliteli olan bir ürün tüketici tarafından kalitesiz diye nitelendiriliyorsa ürünün kaliteli olmas ının hiçbir anlamı yoktur, tam tersi tüketici kalitesiz bir ürünü kaliteli
diye adlandırıp o ürünü satın alabilmektedir. Firmalar bu yüzden önemli bir kavram olan
konumlandırmaya ağırlık vermek zorundad ırlar. Bu amaçla pazarlama karmas ı elemanları
ile ürün konumlandırmayı birbiriyle ilişkilendirerek tüketicinin zihninde iyi bir imaj yaratmaya çal ışırlar (17,18).
Etkin bir konum; bir hizmet ya da markan ın tüketicinin zihnindeki tercih edilen benzersiz yeri tutmas ını sağlayan ve ayn ı zamanda pazarlama stratejisinin bütünü ile tutarl ı
olan yerdir. Konumlandırma kendisini tipik bir şekilde karakterize eden üç bile şene bölünebilmektedir (19). Bunlar; nitelik, fayda ve vaatlerdir.
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Konumlandırmada üç temel yakla şım bulunmaktadır. Bunlar ilk olma, tek olma ve
duygulara hitap edebilme olarak s ıralanmaktadır (20). İlk olma konumu elde etmek için
belirli bir konumu ilk kez doldurup, tutarl ı bir şekilde sürdürmek gerekmektedir. Tek olma
ise, tüketicilerin benzersiz özelliklerle ürünü tan ımlamas ı demektir. Duygulara hitap edebilme yakla şımında ise, ürün tülceticilerin duygular ına hitap edebilecek şekilde konumlandırılmaktadır (2).
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"İşletme yöneticileri tarafından stratejik pazarlama planlamas ı sürecinde ve en önemlisi ürün konumlandırma da kullanabilecekleri en etkin araç alg ılama haritalandır. Algılama haritalarının özel önemi, pazarı karar vericiye görsel olarak sunmas ından kaynaklan ır"
(1).
"Pazarlama araştırmaları kapsamında, bir ürün sınıfındaki rakip markaların tüketici
tarafından algılamalann ı ölçen çeşitli teknikler geli ştirilmiştir. Algılama haritalan, ürün
için uygun bir konum seçmek, markalar ın işgal ettiği yeri göstermek ve daha iyi olabilecek konumları belirlemek için kullan ı lmaktadır. Bu haritalar, konumland ırma stratejilerini, uygulamak için en önemli hususları göstermesinin yan ında, pazardaki bo ş alanlann belirlenmesi için de kullan ılabilecek en etkin araçlard ır. Pazarlama planlamas ında en önemli
nokta, ürün performans ıyla uyumlu en güçlü konumu tanımlamaktır. Algılama haritalan
bunu gerçekleştirmek için oldukça yararl ı olmaktadır" (2).
Algılama haritaları iki tür bilgiye dayanarak düzenlenebilmektedir (21). Bunlardan
ilki, ürün veya marka konumlar ını, tüketicilerin benzer veya farkl ı olarak alg ılamaları
temel al ınarak düzenlenmektedir. Bu duruma benzerlik metodu veya analiz ad ı verilmektedir. Tüketicilerden markalar ın tüm benzerliklerini ve farkl ılıklannı değerlendirmeleri
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ve bu algılama sonuçlarına göre markalar ı, pazar alan ında yerleştirmeleri istenmektedir.
Tüketicilerden her ürün veya markay ı, bir tarafında "çok benzer" ile di ğer tarafında "hiç
benzemez" seçeneklerinin yer ald ığı likert ölçeği ile değerlendirmeleri istenmektedir
(22). Daha sonra elde edilen bilgiler sonucunda gerekli istatistiksel analizlerle haritalar
oluşturulmaktadır. İkinci yönteme ise, özellik de ğerlendirme metodu veya düzenleme ad ı
verilmektedir (23). Bu yöntem ile tüketicilerin ideal noktalar ı veya öncelikleri belirlenmektedir. Haritadaki bir ürün veya marka, tüketicilerin ideal noktas ına ne kadar yak ınsa,
o kadar tercih edildi ği ortaya konmaktad ır. Algılama haritalar ın ın hazırlanmasında en çok
kullanılan iki yöntem diskriminant analizi ile çok boyutlu ölçekleme (Multidimensional
Scaling) dir. Diskriminant analizi, " İki veya daha fazla say ıda grubun ayrı mı ile ilgilenen
çok değişkenli bağımlılık analizidir" (24). Çok boyutlu ölçekleme ise; "Tüketicilerin ürün
tercihleri veya benzerlikleri hakk ındaki fikir ve yarg ılarını temel alan, bu boyutlar ile hazırlanan haritalard ır" (25,10).
IV. Araştırmanın Yöntemi
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Araştırma ile ilgili verilerin toplanmas ında yüz yüze anket metodu kullan ılmıştır.
Anket formu hazırlanırken sorulann, cevaplayıcılar tarafından anlaşılır olmasına ve sonuçların tartışmaya açık olmamasına özen gösterilmi ştir. Bu amaçla 20 birimlik bir pilot
uygulama söz konusu ki şilere yapılarak anket formunda gerekli düzeltmeler yap ılmıştır.
Araştırmada kullan ılan ankette yer alan sorular iki bölümden olu şmaktadır. Birinci bölümde, tüketicilere ait demografik bilgiler yer almaktad ır. Bu sorularla temel istatistik, frekans
dağılımları ve anket sonuçlarının yorumlanmasına katkı sağlanmıştır. İkinci bölümde yer
alan sorular ile analiz için kullan ılacak değişkenler 5'li likert ölçe ği (5: Çok Önemli, 1:
Hiç Önemli değil) ile puanlama düzeyinde ölçülerek çok de ğişkenli istatistiksel analiz
yöntemleriyle değerlendirilmiştir.
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Araştırma kapsam ına al ınan Opel Astra, Ford Focus, Peugeot 307 ve Volkswagen
Bora'nın 2002 yılındaki toplam satışları 4269 adettir. Bu rakam ara ştırmanın anakütlesini oluşturmaktadır. Analizde kullanılacak örneklem için a şağıdaki hesaplama yap ılmıştır.
Anketteki her bir soru olumlu ve olumsuz şekilde düşünülerek varyans ın maksimum
değeri 0,25 (cr2 = p.q = 0,5.0,5 = 0,25) olabilmektedir. Hesaplamalar 0,95'lik güvenilirlik
düzeyinde ölçülmüş ve örnekleme hatas ı 0,06 dan küçük olacak şekilde örnek çap ı ; n =
(a2.z2) / k2 = (0,25.1,96 2) / 0,00320 = 300 olarak belirlenmi ştir. Daha sonra bu 300 örnek,
otomobil modellerinin 4269 adetlik satış içindeki ağırlıkları göz önüne alınarak otomobil
markaları arasında paylaştınlmıştır. Bu dağıtım için orantılı tabakalı örnekleme metodu
kullanılmıştır. Bu metoda göre n a= ( / N ) n formülü kullan ılmıştır. Bu formülasyonda;
Na :
N :

4269 satış içinde otomobil modellerinin sat ış sayısı

n

Toplam örnek çapı (300)

:

Toplam sat ış miktarı (4269)
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Tabaka

2021
1032
893
323

n„
142
73
62
23

4269

300

Nr,

Opel
Peugeot
Ford
Volkswagen
TOPLAM

Excel paket program ından rassal say ı seçim fonksiyonu kullamlarak yukar ıdaki
tablodan na kadar rassal say ı seçilmiştir. Rassal say ı sıralamasına derık gelen örnekler
araştırmada kullan ılmıştır. Elde edilen bulgular, alg ılama haritalarının düzenlenmesinde
kullanılan temel iki yöntem olan faktör analizi ve çok boyutlu ölçekleme yöntemleri ile
değerlendirilmi ştir.
V.Araştırmanın Sınırlılıkları
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Araştırmanın bazı sınırl ılıkları mevcuttur. Ara ştırma 2002 yılında Ankara'dan bu
otomobilleri satın alan tüketicilere yap ılmıştır. Tüketicilerin telefon ve adresleri otomobillerin satın alındıkları bayilerden veya genel müdürlüklerden elde edilmi ştir. Tüketicilerin büytılc kısmına anketler çal ıştıkları yerlerde yap ılmıştır. Bunun sonucunda anketi
cevaplayanların, cevaplama an ında iş yoğıınlukları nedeniyle baz ı sorulara gerekli önemi
vermemi ş olma ihtimalleri anket sonuçlar ına yansımış olabilir.
VI. Araştırman ın Hipotezi

C sınıfında yer alan Opel Astra, Ford Focus, Peugeot 307 ve Volkswagen Bora'n ın
tüketiciler tarafından algılanmasında farkl ı lıklar vard ır / yoktur.
VII. Araştırmanın Değerlendirilmesi
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İ lk adımda değişkenlerin boyut ölçme niteliklerini belirlemek amac ıyla analizdeki
38 değişkenin hepsi birden faktör analizine tabi tutulmu ştur. Analizde temel bile şenler
yöntemi kullan ılmıştır. Burada amaç birbirleri ile yüksek korelasyonlu de ğişkenlerin birer
boyut oluşturulmas ını sağlamaktır. İlk olarak tüm de ğişkenler için özdeğer ve özvektör
değerleri hesaplanmıştır. (»de ğer değeri 1 (bir)'den büyük olan de ğişkenler faktör olarak
adlandırılmaktadır. Tablo l'de ise toplam varyans' ın açıklama gücü verilmi ştir.
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Tablol: Toplam Varyans ın Açıklama Gücü
Toplam

Varyans

Toplam Varyansm Açıklama %

5,769

9,947

9,947

2

3,598

6,204

16,151

3

2,797

4,823

20,974

4

2,467

4,254

25,227

5

2,196

3,786

29,013

6

2,004

3,455

32,468

7

1,877

3,236

35,704

8

1,670

2,879

9

1,509

2,601

10

1,428

2,462

43,647

11

1,393

2,401

46,048

12

1,367

2,357

48,405

13

1,292

2,228

50,633

14

1,239

2,136

52,769

15

1,205

2,078

54,847

1,166

2,010

56,857

1,152

1,986

58,843

1,139

1,963

60,806

1,051

1,812

62,618

1,019

1,757

64,375

16
17
18
19
20

38,583
.
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Bileşenler
1

41,184

pe

Tablo l'de ilk 20 faktörün birden büyük öz de ğeri vardır. Varyans sütununda bu faktörlerin aç ıkladığı varyans yüzdesi verilmi ştir. Toplam varyans sütununda özde ğeri birden büyük olan yirmi faktörün tamam ının açıkladığı birikimli varyans ın %64.375 olduğu
görülmektedir. De ğişkenlerin hangi faktör etrafında yo ğunlaştığını belirtmek amac ıyla
faktör yükleri matrisi olu şturulmuştur. Bu matris Tablo 2'de verilmi ştir.

80
sayı: 140

nisan-may ıs-haziran 2003

Tablo2: Faktör Ybkleri Matrisi
4
SERKALI
GARSÜR
SERYAY
KONFOR
PERFO
KEYIF
PERFORMA
GARANTI

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

0,54
EEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEE^
EE -0,7
ffiEE
-0,6

İİİ

EE EE

IN

ffiffiffi

Mffi
EEEE 0,76
EEEE 0,73

C

0,72
0,68
0,66
0,64
0,62

MI

MEI
IME=
WIffiffilffi
1312=
O 69
0,68

ffiffi

ffiffilMMIEM

EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEE ^

=

0,8
-O 7

a

ele
0,73
0,60

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EE ®
0,81
=
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AKSESUAR
GÖRÜNÜM
YEDEK
DERGI
KATALOG
BRO ÜR
TELEVIZY
GÖRÜNTÜ
SAYİSAL
BILGI
ILGI
KREDI
SERKAL
SERVISAG
SATı SON
TEKNOLOJ
SAĞ LAM
GüVEN
PARFI
MALKAL
EMGÜ
TAKASIM
TAKAS
IKINCIEL
IKIEL
FIZIKSEL
COĞRAFI
TESLIM

14

0,75
0,72
0,60

ffiffi

0,76

EEEEEEEEEE EEEEEEEE EEEE^

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE =
--- EEEE_-- 0,75 EEEEEEEEEEEEEEEE EEEE^
EEEEEEEEEEEEEEEE 0 69
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EE^
8~
111ffiffiMINEI
IEMETIMI
OTF1Y
EEEEEEEE EEEEEEEEEE 0,56 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEı
BAGAJBÜ
EE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 0,77 EE EEEEEEEE EEEEEEDEĞ RENK
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0,63 EEEE EEEEEE EEEEEEEEı
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AKZEN
PROMOSYO
INDIRIM
EVRE
EVDOST
YAKIT
DAYAN
MÜ TERI
DENEYIM

,

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0,66 EEEEEEEEEEEEEEEEı
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0,66 EEEEEEEEEEEEEEEEı
-O 6

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE 0,67 EEEEEEEEEE EEı

®EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE -0,6 EEEE EEEEEM
TAVSIYE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0,75 EEEEEEEEı
TEST
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEE EEEE_
FINANS
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE -0,6 EEEE _
TAMIRCI
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEE EEEEEEı
BAGAJ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIII EEe
YAKTÜK
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0,82 el.
Dı GÖR

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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0,67

Bu 20 faktör ve bu faktörleri olu şturan değişkenler şu şekildedir;
1. Faktör : Servis kalitesi, garanti süresi ve kapsam ı, servis yaygınlığı
2. Faktör : Sürüş keyfi
3. Faktör : Dergi, gazete, katalog, bro şür
4. Faktör : Satış personelinin say ısal yeterliliği, görünüşü, ilgi ve bilgi düzeyi
5. Faktör : Servis kalitesi, servis a ğı, satış sonrası hizmetler
6. Faktör : Sağlamlık, dayanıklıhk, emniyet ve güven
7. Faktör : Kullan ılan malzeme ve işçilik kalitesi ve yedek parça fiyatlar ı
8. Faktör : Takas imkan ı ve takas otomobilinin değeri ile satın alınması
9. Faktör : Otomobil sat ışının yapıldığı birimin coğrafi ve fiziksel özellikleri
10. Faktör : Otomobilin fiyat ı
11. Faktör : Bagaj büyüklü ğü
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12. Faktör : Promosyonlar ve sat ış fiyatında indirim yapılması
13. Faktör : Çevre dostu olmas ı
14. Faktör : Müşteri şikayetlerinin dikkate al ınma düzeyi
15. Faktör : Konfor
16. Faktör : Arkadaş, akraba ve kom şu tavsiyeleri
17. Faktör : Finansman ı
18. Faktör : Performans ı
19. Faktör : Yakıt tüketimi
20. Faktör : D ış görünüm
Daha sonra bu 20 faktör a ğırlıklı ortalama faktör skorlanyla çarp ılmıştır. Tutundurma,
servis, teknik ve fiziksel özellilder olarak 3 boyutta toplanan de ğişkenler şu şekilde sıralanmaktadır.
Tutundurma boyutuna giren değişkenler; dergi, gazete, katalog, bro şür, satış personelinin sayısal yeterliliği, görünüşü, ilgi ve bilgi düzeyi, takas imkan ı ve takas otomobilinin değeri ile satın alınması, otomobil satışının yapıldığı birimin coğrafi ve fiziksel özellikleri, promosyonlar ve sat ış fiyatında indirim yapılması, müşteri şikayetlerinin dikkate
allı= düzeyi, Arkadaş, akraba ve komşu tavsiyeleri ve finansman ı
Servis boyutuna giren değişkenler; servis kalitesi, garanti süresi ve kapsam ı, servis
yaygınlığı, servis kalitesi, servis a ğı, satış sonrası hizmetler ve kullanı lan malzeme ve
işçilik kalitesi ve yedek parça fiyatlar ı
Fiziksel ve teknik özellikler boyutuna giren değişkenler; sürüş keyfi, sağlamlık,
dayanıklılık, emniyet ve güven, otomobilin fiyat ı, bagaj büyüklüğü, çevre dostu olmas ı,
konfor, performansı, yakıt tülcetimi, dış görünüm şeklinde tanımlanmıştır.
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konfor, performans ı, yakıt tüketimi, dış görünüm şeklinde tanımlanmıştır.
Bu 3 yeni boyut için her bir otomobil markas ının konumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TUTUNDURMA

SERVIS

TEKNIK —FIZIKSEL

Opel

0.206

0.400

0.425

Peugeot

-0.585

-1.434

-0.250

Ford

0.159

0.324

-0.548

Volkswagen

0.217

2.031

-0.264

a

Bu boyutlardan oluşan ve C sınıfında yer alan yabanc ı otomobillerin tüketicilerce
nasıl algılandıklarını gösteren haritalan her boyuta göre şu şekilde olmaktadır.
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* Opel

pe

ım Peugeot

VVV

-0,6

Fiziksel ve Teknik

Ankara'daki tüketiciler, servis, teknik ve fiziksel özellikler aç ısından bakıldığında
Opel'i rakiplerine göre ayn bir konumda alg ılamaktadırlar. Ford ve Volkswagen (VW)
servis özellikleriyle ön plana ç ıkmaktadır. Peugeot ise bu özellik aç ısından rakiplerinin
gerisinde kalmıştır
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Yapılan anketler neticesinde tutundurma ve fiziksel ve teknik özellikler boyutlar ı'
incelendiğinde Opel'in rakiplerine göre ayr ı bir konumda bulundu ğu gözlenmektedir.
Opel iki boyut açısı ndan da yeterli bulunmaktadır. Ford ve VW ise tutundurma boyutuyla göze çarpmaktad ır.

Yapılan anketler neticesinde elde edilen sonuçlara göre servis ve tutundurma boyutları incelendiğ inde Opel, VW ve Ford'un Peugeot' ya karşı farklı bir konumda bulunduğu görülmektedir. Tüketiciler bu iki özellik aç ısı ndan Opel,VW ve Ford'u yeterli
bulurken, Peugeot'yu yine bu özellilder aç ısından da yeterli görmemektedirler.
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SONUÇ
Küreselle şme sonucunda ticarette s ınırlann ortadan kalkmas ı dünya üzerinde ya şanan rekabeti daha da artt ırmıştır. Ülkemiz ekonomisi içinde lokomotif rolünü üstlenen
otomotiv sektörü ve bunun %70'lik bölümüne sahip, en temel alt sektör olan otomobil
sektörü de yo ğun rekabetle karşı karşıyadır. Ileri teknoloji gerektiren sektörde üretici
işletmeler sürekli teknolojik gelişmeleri takip etmek durumundad ırlar.
Gerek yoğun rekabet gerek ya şanan ekonomik kriz ülkemiz otomobil sektöründe
faaliyet gösteren i şletmeleri zor durunıda bırakmıştır. Bu nedenle bu i şletmeler, rakiplerine karşı üstünlük sağlamak ve ekonomik sorunlar ı aşmak için büyük çaba harcamaktadırlar.

a

Pazarda kendine iyi bir konum ve yüksek pay elde etmek isteyen i şletmeler planlarını ve programlar ını gerçekleştirirken daha dikkatli davranmak zorundad ırlar. Bu
işletmeler seçecekleri hedef kitleyi, bunlar ın istek ve ihtiyaçlar ını, özelliklerini do ğru ve
zamanında tespit etmelidirler. Modern pazarlama anlay ışının gereklerini yerine getiren
işletmeler rekabete daha fazla dayanabilecelderdir.
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Ülkemizde en çok otomobilin sat ıldığı C sınıfında yaşanan rekabet di ğer sınıflara
göre çok daha fazladır. Hem yerli hem de yabanc ı otomobillerin kıyasıya yarıştığı bu sınıfta en çok sat ılan 4 yabancı otomobil markas ını satın alan tüketiciler üzerinde yap ılan
bu çalışmanın sonuçlar ı şöyledir;

pe

Bu otomobiller içinde en genç nüfusa sahip marka Peugeot'dur. Peugeot marka
otomobili alan tüketicilerin ortalama ya şı 33'tür. Peugeot'yu 35.42 ile Opel, 37.28 ile
Ford ve 39.43 ile Volkswagen takip etmektedir. Gelir durumuna bak ıldığında tüketiciler
arasında tam bir homojenlik söz konusudur. 4 otomobili alan tüketicilerin gelir ortalaması birbirinin ayn ısı ve aylık bir milyar TI:dir. Hane halkı sayılan incelendiğinde de
bu otomobiller aras ında büyük bir fark yoktur. Bu otomobil sahiplerinin %47'si 4;%41'i
de 3 kişilik ailelerden oluşmaktadır. Yapıları araştırma sonuçlar ına göre ayn ı sınıfta yer
alan bu 4 otomobil markas ının tüketici profili birbirine çok yalund ır. Bu 4 marka da ayn ı
pazar ve tüketici kitlesine hitap etmektedir.
Araştırmada servis, tutundurma, fiziksel ve teknik özellikler boyutlar ında incelenen
ve tüketicilerin otomobil seçim.karann ı etkileyen faktörler de ğerlendirildiğinde, tüketicilerin bu 4 otomobil markas ını birbirinden büyük öçlüde farkl ılaştırdıklan gözlenmektedir.
Opel 2002 yılında en çok sat ış yapan yabanc ı otomobildir. Yapılan analizler sonucunda da tüketicilerin Opel'den çok memnun olduklar ı ortaya çıkmaktadı r. Opel hem
servis hem tutundurma hem de teknik ve fiziksel özellikleriyle rakiplerine göre daha
başarılı bulunmaktadır.
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Ford ve VW servis ve tutundurma özellikleriyle tüketicilerce ba şarılı bulunmakta
fakat teknik ve fiziksel özellikler bak ımından yeterli görülmemektedirler. Bu iki otomobilin yöneticileri otomobillerinin teknik ve fiziksel özelliklerine daha fazla önem verebilirlerse sat ışlarını artırıp Opel'i zorlayabileceklerdir.
Peugeot yabanc ı otomobiller içinde s ınıfında en fazla sat ış yapan ikinci otomobil
olmasına rağmen tüketiciler tarafından servis, tutundurma, teknik ve fiziksel özellikler
açısından yeterli görülmemektedir. E ğer Peugeot yukar ıda adı geçen özelliklere önem
vermez ve bu konularda kendini geli ştirmezse rakiplerinin çok gerisinde kalacakt ır.

a

Otomobil firmaları tüketicilerini iyi tan ıyıp onlara satın alma karar sürecinde daha
fazla yardımcı olmalıdırlar . Tüketicilerin kendi otomobillerini hangi boyutlarda ba şarılı, hangi boyutlarda ba şarısız bulduklarını analiz edip başarısız bulundukları boyutlara
giren faktörlere daha fazla önem vermelidirler. Tüketicilerin zihnindeki konumlar ı ile
kendi belirledikleri konumlar ın örtüşmesi için gereken faaliyetleri gerçekle ştirmelidirler. Tüketicilerin belirledi ği konum ile kendilerininki aras ında bir fark varsa yeniden
konumlandırma yapmalıdırlar ki bu tezin sonucunda ortaya ç ıkan sonuçlardan biri de
firmaların yeniden konumlandırmaya gitmek zorunda olmalar ıdır. Araştırma bulgularına göre tüketici ile i şletmelerin algıladıkları konumun örtüşmediği görülmektedir.
Pazarda yoğun rekabete dayanmak isteyen her marka, yukar ıda sayılan faktörlere önem
verip, rakiplerine göre bir üstünlük ve farkl ılaşma yapmak zorundadır.
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