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IMF’in Nisan 2019’da yayınladığı Dünya Ekonomik 
Görünümü Raporunda Dünyanın En Büyük Eko-
nomileri (Satın Alma Gücü Paritesine Göre GSYH, 
Trilyon Dolar, 2018) Çin, ABD ve Hindistan ilk üç 
sırayı paylaşıyor. Satın Alma Gücü Paritesine Göre 
yapılan bu sıralamada dünyanın en büyük eko-
nomileri arasında Türkiye 13. sırada yaralıyor. Bu 
rapordaki sıralamada yeralan dünyanın en büyük 
ekonomilerini bölgelere göre incelediğimizde İpek-
yolu ülkeleri arasında dördüncü, Avrupa’nın ise be-
şinci büyük ekonomisi Türkiye olduğunu görürüz.

Bu veriler Türkiye’nin gerek bölgesel gerekse glo-
bal ekonomideki konumunun dünyanın farklı eko-
nomileri arasında bir köprü, bağlantı, işbirliği, ko-
ordinasyon, buluşma gibi bir çok sorumluluğu da 
beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Bu sorumlu-
luğun bir parçası olarak iş dünyasının önümüzde 
doğan fırsatları değerlendirmesi gerekmektedir. 
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında daha üst 
sıralara yükselebilmek için ekonomimizi büyütme-
miz kaçınılmazdır. Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
sı olarak toplumumuzu bu hedefe hazırlamak için 
attığımız adımlardan biri de Dış Ticaret İstihbarat 
Elemanı Programıdır. Odamızın organizasyonun-
da, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İŞKUR ile 
yürüttüğümüz bu programda genç nüfusumuzun 
beceri ve kabiliyetlerini geliştirerek uluslararası ti-
caretin sunduğu yeni fırsatlardan ülkemizi daha 
fazla yararlandırmayı hedeflemekteyiz. Geleneksel 
iş kollarının yanı sıra günümüzde ortaya çıkan yeni 
iş kollarında da gençlerimizin daha aktif olması için 
yürüttüğümüz Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Prog-
ramında yetişen gençler uluslararası ticarette kilit 
elemanlar olacaklardır. Türkiye’nin üretimlerini dış 
pazarlara ulaştırmaya destek sağlanabileceği gibi 
yurt dışından ülkeler arasında alım – satım işlemleri 
fırsatları da değerlendirilmesi öngörülmektedir.

82 milyon 400 bin nüfusunun yüzde 56,2’si 14-60 
yaş arasında bulunan Türkiye, çevre ülkelere göre 
2050 yılına kadar güçlü bir demografik avantaj 
sağlamaktadır. Bu demografik avantaj ile Türkiye 
yurt dışı pazarlarda daha etkin olmasının yolu bu 
alanda günümüzde ortaya çıkan yeni iş kollarında 
işgücümüzün yetiştirilmesidir. Dış Ticaret İstihba-
rat Elemanı Programı KOBİ’lerin yurt dışı pazarla-
ra açılabilme beceri ve kabiliyetlerine geliştirecek 
iş gücünü hazırlamaktadır. Bu iş gücü KOBİ’lerin 
yurt dışı Pazar paylarını artıracaktır. KOBİ’lerimizi 
uluslararası rekabete hazırlayacaklardır. İhracata 
başlayan KOBİ sayımızı artıracaktır. E – ticarete 
başlayacak KOBİ ticaretini de geliştirecektir. Bu 
kapsamda uluslararası e- ticaret sektöründe ortaya 
çıkan fırsatlar değerlendirilecektir. 

KOBİ’lere sağlayacağı fayda yanında Dış Ticaret 
İstihbarat Elemanı Programı eğitimi alan girişimci 
gençlerimiz dış ticaret merkezleri oluşturarak ülke-
mizin ekonomik büyümesine katkı sağlayabilecek-
lerdir. Türkiye buna hazır, genç girişimcilerimiz de 
Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Programı ile bu gele-
ceğe hazır hale gelmektedirler.

Türkiye yıllık 167,9 milyar dolar ihracatına karşılık 
223 milyar dolar ithalatı ile toplamda 390.9 milyar 
dolar seviyesinde dış ticaret hacmine sahiptir. Yeni 
Ekonomi Programıyla Türkiye 2019 yılında 182 
milyar dolar, 2020 yılında 191 milyar dolar ve 2021 
yılında 204,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi 
hedeflenmektir.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret İs-
tihbarat Elemanı Programı Türkiye’nin geleceğine 
genç girişimciler kazandırarak büyük bir katkı sağ-
lamaktadır. Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Yeri 
ve önemi daha da artacak ve üst sıralara yüksele-
ceğine inanıyorum.

M. Suat HACISALİHOĞLU
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Stratejik Yönetim

İlgili Terim ve Kavramlar
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Yönetim ve Stratejik Yönetim
Örgüt
İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği yaptıkları gruplar.

• Kar Amaçlı Örgütler
• Kar Amaçlı Olmayan Örgütler

İşletme Yönetimi
Yönetim Terimi
(Süreç, Organ, Bilgi ve beceri topluluğu)

Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için sahip olduğu üretim kaynaklarını 
(doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, hammadde, makinalar vs) etkili ve verimli olarak 
kullanması süreci

Bir Süreç olarak Yönetim, işletmenin (örgütün), elindeki kaynaklarını planlayarak, organize ederek, 
yürüterek ve kontrol ederek, diğer insanlar aracı ile, etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve 
amaçlarını gerçekleştirmesi süreci

Yönetimin İşlevleri
• Planlama: İşletmenin amaçlarının ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların 

belirlenmesi,

• Organize etme: Amaçlar, planlar ve araçlar belirlendikten sonra bunlarıgerçekleştirecek yapının 
tasarlanması, kurulması ve organizasyonu,

• Yürütme: İşletmenin amaçlara uygun olarak harekete geçirilmesi,

• Kontrol: İşlerin amaçlara, konulan yöntem, prosedür ve standartlara uygun olarak yapılıp 
yapılmadığının belirlenmesi ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak işlerin amaç ve planlara uygun 
olarak yürütülmesinin sağlanması
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Yöneticiler
Yönetici, yapılmasından sorumlu tutulduğu işlerde işletmeyi etkili ve verimli bir şekilde amaçlarına 
ulaştırmakla görevli olan kişidir.

- Üst Düzey Yöneticiler: Ana iş gruplarına veya üst düzey işlere atanmış yöneticiler,

- Orta Düzey Yöneticiler: Orta düzeydeki işleri, üst yönetime karşı sorumlu olarak yönetmekle görevli 
olan yöneticiler,

- Alt Düzey Yöneticiler: Alt düzeylerdeki işlevsel (operasyonel) işlerle görevli olan ve orta düzey 
yöneticilere sorumlu olarak çalışan yöneticiler

İşletmelerde Stratejik Yönetim
İşletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, İşletmenin “uzun dönemde 
yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar üzerinde 
getiri sağlayabilecek” işlerin yönetimi ile ilgilidir.

Modernist Görüş Açısından Stratejik Yönetim
İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalama 
kar üzerinde getiri sağlayabilmek amacıyla, elindeki, üretim (doğal kaynaklar, insan kaynakları, 
sermaye, altyapı, hammadde, v.s.) kaynaklarını etkili ve verimli olarak kullanılması
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Stratejik Yönetimin Unsurları
• “Uzun Dönem” deki faaliyetlere ve “Nihai Sonuçlara” yoğunlaşan bir işletme yönetimi süreci,
• “Yaşamını sürdürebilmek için” kendisini tehdit eden çevre unsurlarını inceleyerek uygun önlemler 

alınması,
• Bilgi toplama, analiz etme, karar verme ve uygulamayı kapsayan “analitik bir süreç”dir.
• Etkili ve verimli olmayı amaçlar.
• Hedeflenen sonuçlara varmak için “yönetimin dört işlevini(planlama, organize etme, yürütme, 

kontrol)” kullanır.

İşletmenin Yaşamını Sürdürebilmesi
Charles Darwin’in “Biyolojik Türlerin Evrimsel Değişim Teorisi” neatıf yapanlar işletmelerin de aynen 
biyolojik türler gibi çevreye uyum sağlamaları gerektiğini, uyum sağlayamayanların yaşamlarını 
sürdüremeyeceklerini ileri sürmektedirler.
Ludwig von Bartelanffy’nin “Genel Sistem Yaklaşımı” Bu teoriyi yönetim bilimine uygulayan çeşitli 
yazarlar, işletmelerin bir üst sistem içinde, kendine ait alt sistemlerden oluşan ve tüm sistemlerin 
birbirleri ile etkileşim içinde bulunduğu bir bütün olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.

İşletmenin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlaması
Modernist Stratejik Yönetim Görüşü
işletmelerin uzun dönemde yaşamlarını sürdürebilmek için rekabet üstünlüğü elde etmek için 
uğraşmaları gerektiği tezini savunmaktadır. Rekabet üstünlüğünün sürdürülebilmesi, işletmelerin 
değer yaratan stratejilerinin rakipler tarafından taklit edilemediği ve uygulanamadığı hallerde 
mümkündür.
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Stratejik Yönetim Süreci
“İşletmenin uzun dönemde yaşamının devam ettirilmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü 
sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama faaliyetlerinin tümü”

Stratejik yönetim süreci “Stratejik Bilinç” e sahip olmakla başlar;
• Kurumların ve rakiplerinin sürekli olarak çeşitli stratejiler ürettiği ve uyguladığını,
• Bu stratejilerin nasıl daha etkili olarak geliştirilebileceğini,
• Değişim için çevresel fırsat veya tehditlerden nasıl yararlanabilineceğini anlayabilme 

anlamındadır.

Stratejik Yönetim ile ilgili Terim ve Kavramlar
Planlama, Amaçlar ve Plan;

Planlama: • işletmenin amaçlarının ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların 
belirlenmesi,
• Amaçlar: •“belirlediğimiz ve varmak istediğimiz sonuçlar”
• Plan: •“planlama süreci içinde amaçlara varmak için belirlenmiş kararlar topluluğu”
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Stratejik Yönetim ile ilgili Terim ve Kavramlar
Strateji;
Strateji: • Rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca 
odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur.

Tatkik ve Politika ;
• Taktik: Stratejilerin uygulanması süresinde karşılaşılan rekabete ve değişen şartlara uygun olarak 
yapılan dinamik, genellikle nihai sonuca odaklı olmayan ve daha kısa dönemleri kapsayan, olası 
rakip davranışlarını dikkate alan faaliyetler ve kararlardır.

• Politika: Örgütlerde arzulanan amaçlara ulaşılabilmesi için belirlenen stratejilerin uygulanması 
sürecinde, çalışanların vermesi gerekli olan kararlara ve yapılması gerekli faaliyetlere yol gösteren 
düşünce tarzıdır

Stratejik Yönetimin Evreleri
• Stratejik Planlama Evresi
Stratejik planlama, daha çok dışa dönük olarak yapılan bir planlamaydı ve arzulanan amaçlara 
varabilmek için dış çevrenin her unsuru, stratejik yaklaşımla incelenerek gelecek şekillendirilmeye 
çalışılıyordu.

Stratejik planlama, yönetimin dört ana işlevinden planlamaya stratejik bir boyut katmış ve geleceği 
şekillendirmeye çalışmış ama yönetimin diğer işlevlerini gözardı etmiştir.

• Stratejik Yönetime Geçiş
Stratejik yönetim, işletmenin çevresi ile ilişkisinin ötesinde, geleceği yaratmak için işletmenin 
unsurlarını, işlevlerini ve yönetim sürecinin evrelerini (planlama, organizasyon, yürütme, kontrol,v.b.) 
bütüncül bir yaklaşımla, uzun dönemde ele alarak yeni bir anlam taşımaktadır
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• Stratejik Yönetimde Davranışsal Boyut
Stratejik yönetimde başarının sadece analitik “sert” yaklaşımlar ve rasyonel analizlerle 
başarılamayacağını; yöneticilerin yaratıcı beyinlerinin, düşünce tarzlarının ve farklı vizyonlarının da 
stratejik başarıda önemli rol oynadığını ileri süren görüşler. Bu düşüncenin stratejik yönetimle ilgili 
önceki düşüncelerden farkı, analitik “sert” yaklaşıma davranışsal bir boyut katmasıdır.

• Stratejik Yönetim ile İlgili Farklı Görüşler
- Amaçlanan (intended) Stratejiler; tepe yöneticilerinin rasyonel düünce sistemi içinde analitik 
yaklaşımlar hazırladıkları ve olmasını arzu ettikleri stratejilerdir.
- Gerçekleşen (realized) Stratejiler; amaçlanan stratejilerin pratikte uygulanabilen bölümüdür.
- Oluşan (emergent) Stratejiler ise; yöneticilerin düşündükleriyle ilgisi olmayan, faaliyet süreci 
sırasında kendiliğinden oluşan stratejilerdir.

• Stratejik Yönetim ve Durumsallık Yaklaşımı
Yönetim biliminde durumsallık yaklaşımı, her işletmenin ve yönetim olayının, farklı çevresel faktörler 
vekonumlarından dolayı birbirinden farklı olduğunu varsayar ve her işletme ve yönetim sorunu için 
“sadece bir doğru çözüm” olduğu ilkesini reddeder. İşletmenin içinde bulunduğu çevre koşullarının 
karmaşıklığı ve bu koşulların değişim hızına bağlı olarak oluşan belirsizliğin, strateji süreç ve 
seçimlerini etkilediğini savunur.

• Ansoff: Çevre Değişim Düzeyleri Yaklaşımı
Ansoff Yaklaşımı, farklı işletmelerin faaliyette bulunduğu değişik çevre koşullarına uygun yönetim ve 
stratejilerin belirlenmesi amaçlamıştır.

• Mintzberg: Algılanan Çevredeki Belirsizlik Düzeyi ve Stratejik Modeller
Mintzberg, işletmenin içinde bulunduğu çevrenin değişik karmaşıklık derecesinde bulunabileceğini 
ve stratejilerin bu koşullara uygun yaklaşımlarla hazırlanmasının uygun olacağını ileri sürmektedir. 
Mintzberg, karşılaşılan önermektedir.çevresel koşullara uygun strateji süreçlerinin geliştirilmesini
öngörmektedir.

• D’Aveni: Yüksek Belirsizlik ve Aşırı Rekabet Durumlarında Stratejik Manevralar Modeli
D’Aveni, aşırı rekabet ortamında faaliyette bulunan işletmelerin uzun dönemde rekabet üstünlüklerini 
devamlı olarak sürdüremeyeceklerini ileri sürmekte ve bu nedenle stratejistlerin sıçramalarla 
sürdürülebilir üstünlükler devam ettirmesini öngörmektedir.
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Bölüm 2
Stratejik Yönetim Süreci

Ve Unsurları
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Stratejik Yönetim Süreci
Stratejik Yönetim Süreci,“İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir 
rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik tüm bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama 
faaliyetlerinin tümü”olarak tanımlanır.

Stratejik Yönetim Süreci’nin Evreleri
• Stratejistlerin seçimi ve görevlendirilmesi evresi
• Stratejik analiz evresi: İşletme dışı çevrenin (makro çevre ve sektör) analizi ve işletme içi 

çevrenin analizi
• Stratejik yönlendirme evresi: Misyon, Vizyon ve Amaçlar
• Strateji oluşturma evresi: Genel ve Alt Stratejiler;Kurumsal,Rekabet ve İşlevsel stratejiler
• Stratejik uygulama evresi: Organizasyon yapısı, bilgi sistemleri, liderlik anlayışı, kurum kültürü 

ve yönetim tarzları
• Stratejik kontrol evresi: Stratejilerin uygulanması sonucu elde edilen performansın kontrolü ve 

stratejik amaçlarla uygunluğu

Stratejistlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi Evresi
Stratejistler,
işletmelerde stratejik yönetim süreci ile ilgili çalışmaları başlatan ve bu sürecin her safhasında yer 
alan; stratejik faaliyetlerden sorumlu görevlilerdir.

Stratejistler iki anlamda sınıflanır:
• Yönetici Pozisyonundaki Stratejistler
• Profesyonel Uzman Stratejistler
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Yönetici Stratejistler
I) Üst Yönetim Düzeyindeki Yönetici Stratejistler
• İş Sahipleri
• Yönetim Kurulları
• İş sahipleri veya yönetim kurullarının atadığı üst yöneticiler
– Genel Müdür
– CEO (Chief Executive Officer)

II) Orta Yönetim Düzeyindeki Yönetici Stratejistler
III) Alt Yönetim Düzeyindeki Yönetici Stratejistler

Profesyonel Uzman Stratejistler
İşletmenin dışından atanan ve stratejik yönetim konusunda uzmanlaşmış profesyonelller.
Uzman Stratejistler ;
• Stratejik bilinç sahibi olabilmek,
• Olayları geniş açıdan, sistem yaklaşımı içinde görebilmek
• Stratejik yönetim bilgilerini toplayabilmek, analiz yapabilmek
• Analiz yeteneği yanında içgüdü ve öngörü yeteneklerine sahip olmak
• Yaratıcı ve takım çalışmasına yatkın kişilik özelliklerine sahip olmak,
• Zamanı iyi yönetebilmek

Stratejik Analiz Evresi
Stratejik Analiz Süreci,
işletmenin faaliyette bulunduğu genel ve sektörel çevre unsurlarının halihazır durumunun incelenmesi 
ve işletme süreçtir. içindeki unsurların değerlemesiyle ilgili
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ÇEVRE ANALİZİ
• Genel / Uzak Dış Çevre Analizi
Politik, Yasal, Ekonomik, Sosyokültürel, Demografik,
Teknolojik ve Uluslararası(global) faktörler

• Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi
Anapazarın tanımlanmas, Rekabet analizi ve Esas rakip analizi

• İşletme İçi Çevrenin Analizi
Dış çevre analizi ile fırsatlar ve tehditler;
İç çevre analizi ile üstünlükler ve zayıflıklar belirlenir

Stratejik Yönlendirme Evresi
• İşletmenin Yaptığı işin Tanımı (işletmenin hangi mal veya hizmeti üreteceği, kullanacağı üretim 
teknolojisi, ürünlerin hangi pazarlarda değerlendirileceğinin belirlenmesi )

• İşletmenin Misyonu (işletmenin misyonu onun varoluş nedenidir)

• İşletmenin Vizyonu (işletmelerin vizyonu, gelecekte olmasını arzuladıkları durumun ifadesidir)

• İşletmenin Amaç ve Hedefleri (İşletmenin yaptığı görev sonucu elde etmek istedikleri sonuçlar; 
bir anlamda vizyonun, belli bir zaman sürecinde somut olarak belirtilmiş şeklidir )

Strateji Oluşturma Evresi
• Temel Stratejiler ve Alt Stratejileri

Temel Stratejiler;
– Büyüme Stratejileri
– Küçülme Stratejileri
– Durağan Stratejiler
– Karma Stratejiler

Bu Stratejilerin Alt Stratejileri;
– İlişkili / İlişkisiz Stratejiler
– Bağımsız (İç) / Bağımlı (Dış) Stratejiler
– Yatay / Dikey Stratejiler
– Aktif / Pasif Stratejiler
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Strateji Oluşturma Evresi
• Yönetim Düzeylerine göre Stratejiler
Üst Düzey (Kurumsal) Stratejiler;
Kurumsal/Çeşitlendirme Stratejileri ve Çekilme Stratejileri

Üst ve Orta Düzey Stratejiler;
İş Yönetim/Rekabet Stratejileri; Maliyet Liderliği, Farklılaştırma ve odaklanma stratejileri

Alt Düzey Stratejiler;
İşlevsel (Bölümsel) Stratejiler

Stratejik Seçim Sürecinde işletmeler 3 konuda çalışma yaparlar;
• İşletmenin olanakları ile gerçekleştirilebilecek, aynı zamanda çevresel fırsat ve tehditleri 
karşılayabilecek alternatif stratejilerin belirlenmesi,

• Alternatif stratejilerinin seçiminde kullanılacak kriterlerin
belirlenmesi,

• Alternatifler arasından en uygun stratejik seçimin yapılması

Stratejik Uygulama Evresi
• Stratejilere uygun örgütsel yapının kurulması ve her türlü işletme kaynaklarının ve sistemlerinin 
harekete geçirilmesi
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• Kurulan örgütsel yapıda görev yapacak, stratejileri gerçekleştirebilecek nitelikte insan kaynaklarının 
seçimi, atanması ve eğitimi

• Stratejilerin uygulanmasını sağlayacak stratejik değişimleri ve uygulamaları gerçekleştirebilecek 
nitelikte yönetim biçimlerinin, uygun liderlik ve/veya liderlerin tayini ve uygun örgütsel iklimin 
hazırlanması

Stratejik Kontrol Evresi
Stratejik bilinçlilik evresinden başlayarak; analiz, seçim ve uygulama evrelerinin her birinin kontrolü 
ve gerekiyorsa düzeltmelerinin yapılması.

Stratejik Yönetim Çalışmalarındaki
Hareket Noktalarıyla ilgili Yaklaşımlar

• Açık Analiz Yaklaşımı
Açık analizi, amaçlanan stratejilerde kullanılır. Amaçlanan stratejiler; işletmelerin arzu ettikleri nihai
sonuca varılması için hazırladıkları stratejilerdir.

• Fırsat Yaklaşımı
Fırsat yaklaşımı, işletmelerin ortalamanın üzerinde getiri sağlayacak cazip bir sektör bulması ve 
burada kurumsal/rekabetçi stratejileri kullanarak amacına ulaşmasını önermektedir.

• Kaynak Yaklaşımı
Kaynak yaklaşımı ise, dikkati işletmelerin kendi iç çevrelerinin analizi sonucu ortaya çıkacak olan 
varlık ve yeteneklere çekmektedir.
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Bölüm 3
Dış Çevre Analizi
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GENEL ÇEVRE ANALİZİ
İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde 
yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına rağmen işletmenin faaliyetlerini 
etkilerler
• Politik Çevre ve Unsurları
• Yasal Çevre ve Unsurları
• Ekonomik Çevre ve Unsurları
• Sosyakültürel Çevre ve Unsurları
• Demografik Çevre ve Unsurları
• Teknolojik Çevre ve Unsurları
• Uluslararası Çevre ve Unsurları

• Politik Çevre ve Unsurları
Politik Çevre,“işletmenin faaliyette bulunduğu ülkede, merkezi ve yerel resmi makamların ve bunlara 
bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam” olarak tanımlanabilir.
- Devletin hükümet şekli,
- Parlamenter rejim, seçim sonuçları,
- Politik istikrar, politik saygınlık,
- Devletin iş hayatına müdahale eğilimi, özelleştirme,devletleştirme

• Yasal Çevre ve Unsurları
Yasal Çevre “politik çevre unsurlarının somut kurallar haline dönüşmüş şekli” olarak tanımlanabilir.
- Yasalar, Yatırım Teşvikleri, Ticaret Kanunu, Yabancı Sermaye Kanunu, Kıymetli Evrak Kanunu,v.b.
- Yönetmelikler,
- Mahkeme Kararları, İçtihatlar ve uygulamaları,

• Ekonomik Çevre ve Unsurları
Ekonomik çevre : “toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklarla 
üretildiği, tüketildiği, kaynakların, mal ve hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü ortam”
- Para ve Maliye Politikaları
- Ekonomik Konjonktür Devreleri
- Enflasyon
- Milli Gelir
- Üretim Faktör Maliyetleri
- Dış Ödemeler Bilançosu Sosyo-kültürel Çevre ve Unsurları
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• Sosyo-kültürel çevre; 
insanların değer yargılarını, tutumlarını,davranış biçimlerini, kültürel alışkanlıklarını, olaylara bakış 
açılarını, yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen unsurların bulunduğu çevredir.
- Toplumun Yaşam Biçimi
- Tutumlar
- Davranış Biçimleri
- Kültürel Alışkanlıklar
- Olaylara Bakış Açıları
- Değer Yargıları

• Demografik Çevre ve Unsurları
Demografik çevre, işletmelerin faaliyette bulunduğu çevredeki nüfusun yapısı, özellikleri ve trendleri 
ile ilgili unsurları kapsamaktadır.
- Nüfusun sayısal büyüklüğü,
- Kadın-erkek oranları,
- Nüfus içindeki yaş grupları,
- Etnik yapı, eğitim durumu v.b..

• Teknolojik Çevre ve Unsurları
Teknolojik çevreyi, yeni bilgilerin yaratıldığı ve her ortamda uygulanarak ürün ve süreçlerde 
gelişmelere yol açan faaliyetlerin oluşturulduğu bir platform olarak tanımlayabiliriz.
- Yeni ürün ve süreç geliştirme, Ar-Ge,
- Teknolojik yenilikler,
- İletişim teknolojisindeki gelişmeler,
- Bilgisayarlar, hızlı erişim ve bilgi işleme,

• Uluslararası Çevre ve Unsurları
Uluslararası çevre, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin dışındaki yabancı ülkelerdeki politik, 
yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları (müşteriler, tedarikçiler, rakipler) kapsamaktadır.
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- Serbest Ticaret Bölgeleri,
- Gümrük Birliği Anlaşmaları,
- Ekonomik İşbirlikleri, v.b.
- Etnik yapı, eğitim durumu v.b..

SEKTÖR / İŞ ÇEVRESİ ANALİZİ
İşletmenin girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetinde bulunarak ürettiği mal ve hizmetleri müşterilerine 
sattığı ve bu arada benzer mal üreten çeşitli rakipleri ile mücadele ettiği çevre

Ana Pazarın İncelenmesi
İşletmenin ürettiği mal ve hizmetleri arz ettiği, rakip firmalarla rekabet içinde bulunduğu ve bu 
faaliyetleri sonucu gelir elde etmeyi umduğu pazar.

Ana pazarın 3 açıdan analizi yapılır :
– Pazarın yapısı
– Pazarın sınırlarının belirlenmesi
– Pazarın gelişme (büyüme) hızı veya pazar hayat evresi
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Sektör / İş Çevresi Rekabet Analizi
Rekabeti etkileyen güçler (Porter’ın 5 gücü)
1. İş çevresine girebilecek yeni firmaların yarattığı tehdit,
2. İşletmenin ürününe alternatif olabilecek ikame malların yarattığı tehdit,
3. Tedarikçilerin pazarlık gücü,
4. Müşterilerin pazarlık gücü,
5. Pazarda yer alan rakipler arasındaki rekabetin şiddeti,

Sektör / İş Çevresine Girebilecek Yeni Firmaların
Yarattığı Tehdit

İşletmenin iş çevresinin çekiciliği aynı iş alanına başka firmaların dagirebilmesini teşvik eder.

Pazarın Genel Çekicilik (Cazibe) Derecesi,
• Sektörün yapısı ve büyüklüğü
• Sektörün gelişme hızı
• Sektörün içinde bulunduğu hayat evresi
• Sektörün kârlılık derecesi
• Sektördeki rekabet durumu ve rekabet şiddeti
• Sektöre giriş ve çıkış kolaylığı
• Sektörde talebin dengeli olup olmadığı
• Sektörde karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların karmaşıklık derecesi
• Sektördeki belirsizlik derecesi ve risk durumu

Pazar/Sektöre Giriş Engelleri,
• Dağıtım kanallarına sahip olamama ve mevcut kanallardan yararlanma olasılığının bulunmaması,
• Sermaye gereksiniminin yüksekliği,
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• Ölçek ekonomisi,
• Sektörde yerleşmiş mevcut markalara bağımlılık ve ürünfarklılığıyaratmanın zorluğu,
• Mevcut firmaların maliyet avantajları,
• Tedarikçi/ürün değiştirme maliyetinin yüksekliği,
• Resmi kuruluşların politikaları.

İşletmenin Ürününe Alternatif Olabilecek
İkame Ürünlerin Yarattığı Tehdit

İkame mallar, başka sektörlerde üretilen, işletmelerin ürünlerinin aynısı veya benzeri olmayan, 
ancak alternatifi olabilecek mallardır.
İkame malların olası rakip olup olamayacağı bazı koşullara bağlıdır;
• Değişen tüketici eğilimleri,
• İkame mallara geçişin maliyeti,
• İkame malların Yarar / Fiyat / Kalite üstünlüğüne sahip olması.

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
Tedarikçilerin pazarlık gücü bazı koşullara bağlıdır
• Tedarikçinin pazarda tek üretici olması veya ürünlerinde farklılık yaratmış olması
• Başka tedarikçilere geçiş maliyetinin yüksekliği
• Tedarikçinin ürünlerinin ikame mal olarak alternatifinin bulunmaması
• Tedarikçinin toplam satış cirosu içinde işletmenin faaliyette bulunduğusektöre olan satışlarının 

önemli bir yer tutmaması
• Tedarikçinin, ürünlerini sattığı işletmenin faaliyette bulunduğu sektöregirme olasılığı (ileriye 

doğru entegrasyon tehdidi)

Müşterilerin Pazarlık Gücü
Aşağıdaki durumlarda müşterilerin pazarlık gücü yüksektir.
• Müşterilerin alım miktarı işletmenin cirosunda önemli bir orana sahipse,
• İşletmenin ürünleri standartsa ve alternatifleri kolayca bulunabiliyorsa,
• Müşterilerin, malını satın aldığı işletmenin bulunduğu sektöre girme olasılığı (geriye doğru 

entegrasyon tehdidi) yüksek ise,
• Müşterilerin sektör ve diğer mal satan işletmeler hakkında gerekli bilgiye sahip olmaları halinde,
• Müşterilerin, işletmeyi değiştirme veya başka birinden satın alma maliyetinin
• olmaması veya çok düşük olması halinde
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Pazardaki Rakipler Arasında Rekabetin Şiddeti
Rakipler arasındaki rekabetin şiddeti aşağıdaki koşullara bağlıdır
• Sektörde aynı yetenek ve kapasitedeki işletme sayısı
• Pazarın büyüme hızının düşük olması
• Sektörden çıkma engelleri
• Standart ürünler ve farklılaştırılmış ürünler

En iyi tahmin tekniğini seçmek
İşletmeler kullanacakları tahmin tekniği hakkında karar verirlerken aşağıdaki hususları dikkate 
alırlar:
• İşletmenin yararlanacağı tahmin tekniklerini etkili olarak kullanabilme becerisi,
• Kullanılan tahmin tekniğinin işletmeye maliyeti,
• Tahmin sonuçlarının aciliyeti,
• Tahmin yapılacak çevresel faktörün özellikleri,
• Yapılacak tahminin analizin etkililiğindeki önem derecesi.

İşletmelerin rekabet durumunu etkileyen 5 ana faktörü
yeniden değerlendirirsek;

İşletmeler için çekici (cazip) sektörler;
• Sektöre giriş engellerinin çok sayıda olması nedeniyle sektöre yeni firma girişlerinin zor olduğu,
• İkame sektörlerde üretilen malların işletmenin ürettiği mallar için önemli biralternatifkabul 

edilmediği,
• Tedarikçilerin ve müşterilerin pazarlık gücünün düşük olduğu,
• Rakipler arasındaki rekabetin şiddetli olmadığı

İşletmeler için çekici (cazip) olmayan sektörler;
• Sektöre giriş engelinin azlığı nedeniyle sektöre yeni girişlerin kolay olduğu,
• İkame malların sektörde üretilen benzer mallar için önemli bir alternatif kabul edildiği,
• Tedarikçilerin ve müşterilerin pazarlık gücünün yüksek olduğu,
• Rakipler arasındaki rekabet şiddetinin yüksek olduğu

Rakip Firma Analizi
Esas rakip (veya rakipler), işletmenin stratejik karar ve davranışlarında etkili olan en önemli unsurdur.

Rakip Firma Analiz süreci;
• Esas rakibin gelecekle ilgili amaçlarının,
• Esas rakibin sektör ve kendi firması ile ilgili oluşturduğu varsayımların,
• Esas rakibin uyguladığı mevcut (cari) stratejilerin,
• Esas rakibin sahip olduğu yeteneklerin belirlenmesi.
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Dış Çevre Analizinde Yararlanılan Teknikler
Bilgi Toplamak
Çevresel faktörlerin analizi evresinde ilk yapılacak iş,konu hakkında bilgi toplamaktır.
• Genel Çevre ile ilgili bilgi toplamak
• Sektör/İş Çevresi ile ilgili bilgi toplamak
• Rakipler hakkında bilgi toplamak 

Varsayım Geliştirmek
Varsayım, kişinin kontrolü dışında oluşacak, gelecekle ilgili bir olay hakkında fikir yürütülmesidir

Tahmin Teknikleri
I) Sayısal Olmayan (Kalitatif) Tahmin Teknikleri
• Uzman grup tahmini
• Yönetici grup tahmini
• Pazarlama sorumlularının tahminleri
• Müşteri değerlemeleri
• Tüketici değerlemeleri
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II) Sayısal (Kantitatif) Tahmin Teknikleri
• Zaman serisi analizi
• Regresyon analizi
• Ekonometrik modeller

III) Yaratıcı tahmin Teknikleri
• Delphi Tekniği
• Senaryo geliştirme
• Öncü ve artçı göstergelerin analizi

En iyi tahmin tekniğini seçmek
• İşletmenin yararlanacağı tahmin tekniklerini etkili olarak kullanabilme becerisi,
• Kullanılan tahmin tekniğinin işletmeye maliyeti,
• Tahmin sonuçlarının aciliyeti,
• Tahmin yapılacak çevresel faktörün özellikleri,
• Yapılacak tahminin analizin etkililiğindeki önem derecesi.



37

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

Bölüm 4
İşletme Analizi
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İşletme Analizi,
İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme 
sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde ortaya çıkar

Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir:
1. İşletmenin varlıkları ve yeteneklerinin belirlenmesi,
2. Bu varlık ve yeteneklerinin değerli, nadir, taklit edilemeyen ve ikamesinin bulunmadığı “temel 
yeteneklerden olup olmadıklarının belirlenmesi,
3. Varlık ve yeteneklerin, sektördeki belli başlı rakiplerin sahip oldukları benzer varlık ve yetenekleri 
ile karşılaştırılarak “üstünlük veya zayıflık” larının belirlenmesi,
4. İşletmenin finansal ve temel faaliyetlerinin sektör ortalamalarıve rakiplerle kıyaslama yapılarak 
durumunun belirlenmesi,
5. Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi.

İşletmenin Varlık ve Yetenekleri
İşletmenin, veya mal ve hizmet üretiminde yararlandığı maddi veya maddi olmayan tüm unsurlar 
onun “varlıkları” dır.
• Maddi Varlıklar işletmenin elle tutulabilen ve/veya görülebilen fiziki varlıklarıdır.
• Maddi Olmayan Varlıklar işletmenin fark edilebilen, ancak kolaylıkla temin ve taklit edilemeyen, 
genellikle fiziki olmayan ve işletmeye veya ürünlerine farklılık, ayrıcalık verebilen unsurlardan 
oluşmaktadır.
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İşletmenin sahip olduğu varlıkları bir koordinasyon içinde kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyeti 
gerçekleştirebilme kapasitesi onun “yeteneğini” belirler. Sektörde değerli olarak kabul edilen, nadir 
olan, taklit edilemeyen veya edilmesi pahalı olan ve ikame edilemeyen varlık ve yeteneklere “temel 
yetenekler” adı verilmektedir.
Temel Yetenek Özellikleri:
– Değerli olması
– Nadir olması
– Taklit edilememesi veya taklit edilmesinin pahalı olması
– İkame edilememesi

Rekabet Üstünlüğü Sağlayabilecek İşletme Faaliyetlerinin
ve Yeteneklerinin Belirlenmesi :

Değer Zincir Analizi
Değerin yaratılıp, yaratılmadığı müşterinin satın aldığı mal ve hizmeti algılaması sonucu ortaya 
çıkar. İşletme “Müşteriye değer yaratmak”yaklaşımından hareketle,faaliyetlerinde bu değerin 
yaratılmasına yardım edecek olayları analiz etmek zorundadır.

İşletmede faaliyet sonucu rekabet üstünlüğü sağlayabilen
değer iki şekilde oluşabilmektedir:

– Faaliyet maliyetinin düşürülmesi sonucunda maliyet avantajı elde edilerek değer artışı sağlanması, 
veya
– Üretilen mal ve hizmetlerde müşterilerin değer verdiği bir farklılık yaratılması ve bunun karşılığında 
da piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanarak bir değer artışı yaratılması.

Değer Zinciri Analizi
Değer artışının nasıl sağlanabileceğini; bunun için hangi kritik faaliyetlerin ve faktörlerin göz önüne 
alınması gerektiğini, düşük maliyet veya farklılaştırmanın nasıl gerçekleştirileceğini, rakiplerin 
yetenek ve faaliyetleri ile karşılaştırarak sistematik bir şekilde açıklayan bir çalışmadır.



41

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

Gelir yaratan Temel Faaliyetler beş ana grupta sınıflandırılmaktadır:
1. İçe yönelik lojistik faaliyetler, girdilerin işletmeye yönelik fiziki dağıtımı ile ilgili her türlü faaliyetleri
2. Üretim faaliyetleri, temin edilen girdilerin nihai mal ve hizmet haline dönüştürülmesi ile ilgili 
faaliyetler
3. Dışa yönelik lojistik faaliyetler, üretilen mal ve hizmetlerin dağıtım kanallarına gönderilmesinden 
itibaren, nihai tüketiciye teslim edilene kadar gerçekleşen faaliyetleri kapsar
4. Pazarlama ve satış faaliyetleri, işletmenin mal ve hizmetlerinin, pazarda tüketiciler ve müşteriler 
tarafından kabulünü sağlamak için yapılan ve onların satın alma kararlarını etkileyecek tutundurma 
(promosyon), fiyatlama
5. Servis faaliyetleri, ürünlerin satışı sonrasında, garanti kapsamı ve süreleri, bakım ve onarımı, 
müşteriler için ürün kullanma eğitimi gibi satış sonrasıyla ilgili faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.

İşletmenin temel faaliyetlerine destek veren ve değer yaratılmasına katkıda 
bulunan Destek Faaliyetleri’ni dört ana grupta sınıflandırabiliriz :
1.Altyapı tedarik faaliyetleri, işletmenin üretim faaliyetlerine destek veren veya işletmenin alt 
yapısında kullanılan tüm girdilerle ilgili tedarik faaliyetleri,politikaları, prosedürleri veya süreçleri ile 
ilgilidir.
2.Teknoloji geliştirme faaliyetleri, işletmenin know-how, araştırma, geliştirme, ürün tasarımı, 
süreç geliştirme ve bilgi teknolojilerinin kullanımı ile ilgili faaliyetleridir.
3. İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili faaliyetler,işletmede personel seçimi, eğitimi, performansların 
değerlemesi, ödüllendirme, maaş ve ücret yönetimi gibi çalışmaları kapsamaktadır.
4. İşletmenin yönetsel alt yapısı ile ilgili faaliyetler, yönetim tekniği ve yaklaşımları, planlama, 
organize etme, yürütme ve kontrol işlevleri gibi yönetsel faaliyetleri, finansman, muhasebe, kamu 
ve halkla ilişkiler gibi faaliyetler

Değerin Yaratılması
Değer zincirinde, “değer”i belirleyen iki unsur bulunmaktadır:
- Değer yaratan faaliyetlerin “toplam maliyeti” ve
- Bu faaliyetlerin sonucu elde edilen “toplam gelir”.
Toplam gelir ile toplam maliyet arasındaki fark işletmenin kâr marjıdır. İşletmeler bu marjı büyütmek 
amacıyla rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışırlar.
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İşletmelerdeki tüm faaliyetler birbirine bağımlı bir zincir halindedir. Bu faaliyetler birbiriyle ilişki 
içinde bulunduğundan, bir faaliyette maliyetleri etkileyebilecek veya farklılık yaratabilecek bir olay, 
zincirdeki diğer faaliyetleri de etkileyebilmektedir.

Analiz Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekli Konular
Değer zinciri analizinde öncelikle yapılması gerekli olan işletmedeki temel ana ve alt grup faaliyetlerin 
belirlenmesidir.
Bundan sonra destek ana ve alt grup faaliyetlerinin belirlenmesi gerekir.
Değer zincir analizinde önemli bir nokta da işletme faaliyetlerinin, rakiplerin aynı faaliyetlerde sahip 
oldukları yetenekleriyle kıyaslanarak analizin yapılmasıdır.
Değer zinciri analizi İşletmelere, mevcut faaliyetlerini birbirleri ile bağlantılı olarak incelemelerine 
ve değer yaratan yeni teknikler aracılığı ile faaliyetlerini olumlu olarak geliştirebilmelerine olanak 
sağlamaktadır.

İşletmenin Finansal Durumunun ve Performansının Analizi
İşletmenin mevcut durumunu finansal açıdan gösteren üç temel tablo;
• BİLANÇO, belirli bir tarih itibarı ile firmanın varlıklarının ve yükümlülüklerinin parasal değerini 
gösteren finansal bir tablodur.
• GELİR TABLOSU, kâr zarar tablosu olarak da adlandırılmaktadır ve firmanın belli bir dönemdeki 
gelirlerini, giderlerini ve bunların arasındaki farkı kâr veya zarar olarak gösteren finansal bir tablodur.
• NAKİT AKIM TABLOSU, belli bir zaman diliminde, işletmenin yatırım, üretim ve finansman (kaynak 
temini) faaliyetlerinin yarattığı nakit giriş ve çıkışlarını gösterir.

Üst yönetim açısından, stratejik yönetim analizinde bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi 
ve bunların açıkladığı bilgileri kullanarak yapılan finansal oran analizleri (rasyolar) işletmelerin 
performansını ölçmek için uygun birer araçtır.
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Likidite Oranları:
Likidite oranları, işletmenin kısa veya uzun dönemde borçlarını karşılayabilecek nakit durumunu 
gösterir.
İki önemli likidite oranı Cari oran ve Asit Test Oranı’dır.

   Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Dönemli Borçlar

Bu oran, işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılayabilecek dönen varlıkları olup olmadığını 
göstermektedir. Bu oranın 1 den büyük olması, olumlu bir gösterge olup kısa vadeli borçların 
ödenmesinde sorunolmadığını göstermektedir.

   Asit Test Oranı = (Dönen Varlıklar – Stoklar ) / Kısa Dönemli Borçlar

Asit Test Oranı işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılayabilecek likit veya nakit varlıklarını 
göstermektedir.
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Kaldıraç Oranları :
Bu oranlar işletme sahiplerine ait sermaye ile borçlar arasındaki ilişkiyi, ayrıca işletme varlıklarının 
ne kadarının borçla temin edildiğini gösteren oranlardır.

   Borç-Özkaynak oranı = Toplam Borçlar / Özkaynaklar

Bu oran, işletmenin sahiplerine ait özkaynaklar ile dışarıdan temin edilmiş borçların oranını 
göstermektedir.

   Toplam Borç Oranı = Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar

Bu oran, toplam varlıklarda borçların oranını göstermektedir

Kârlılık Oranları:
İşletmenin kârları üzerine odaklanan kârlılık oranları, faaliyetler sonucu elde edilen kârların çeşitli 
varlık ve kaynaklarla ilişkisini ölçmeye yaramaktadır.

   Özkaynak Kârlılık Oranı = Vergi Sonrası Kâr / Özkaynaklar

Bu oran, sermaye sahiplerine dağıtılabilir kârın yatırdıkları sermayeye oranını, yani yatırdıkları 
sermayenin yüzde olarak getirisini göstermektedir.

Kârlılık Oranları: İşletmenin kârları üzerine odaklanan kârlılık oranları, faaliyetler sonucu elde edilen 
kârların çeşitli varlık ve kaynaklarla ilişkisini ölçmeye yaramaktadır.

   Varlık Kârlılık Oranı = Vergi Sonrası Kâr / Toplam Varlıklar

Bu oran da, işletmeye özkaynak ve borç olarak yapılan tüm yatırımların yüzde olarak getirisini 
göstermektedir.

   Satış Kâr Oranı = Vergi Sonrası Kâr /Satışlar

İşletmenin satışlarının yüzdesi olarak elde ettiği kâr, bu oranla belirlenmektedir

Verimlilik Oranları:
İşletmenin varlıklarını ne derecede verimli kullandığını değerlemek için verimlilik oranları 
kullanılmaktadır. Çeşitli faaliyetlerin verimlilikleri hakkında fikir veren bazı verimlilik oranları aşağıda 
belirtilmektedir:

   Varlık Devir Hızı = Satışlar / Ortalama Toplam Varlıklar
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   Stok Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti /Ortalama Stoklar

   Stok Tüketim Süresi = Ortalama Stoklar / (Satılan Malın Maliyeti /365)

   Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = Ortalama Ticari Alacaklar / Ortalama Günlük Satışlar .

Piyasa Değerleri Oranı:
Bu oranlar, firmanın yatırımcılar tarafından nasıl değerlendirildiğini göstermektedir.

   Fiyat-Kazanç Oranı = Hisse Senedi Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Kâr

Bu oran yatırımcıların firmaya biçtiği saygınlığın ortak bir ölçüsüdür.

   Piyasa-Defter Değeri Oranı = Hisse Senedi Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Defter Değeri

Bu oran piyasada oluşan hisse senedi fiyatının, ödenmiş sermayeye oranını vermektedir .

İşletme İşlevlerinde Durum Belirlemesi
Rakiplerle kıyaslanarak, üstünlük ve zayıflıklar belirlenecek faaliyetler, işletmenin amaçlarının 
gerçekleştirilmesine olanak sağlayan işlevler halinde gruplandırılmış faaliyetlerdir.
Bu işlevleri (faaliyetleri) genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz ;
• Üretim işlevleri
• Pazarlama işlevleri
• Finansman işlevleri
• Araştırma ve geliştirme işlevleri
• İnsan kaynakları ile ilgili işlevler
• Yönetim ve organizasyon işlevleri
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Kritik Başarı Faktörlerinin Analizi
Kritik başarı faktörleri, hemen hemen her iş kolunda bulunan ve “başarıya ulaşmayı kolaylaştıran” 
önemli faktörlerdir. Kritik başarı faktörleri başarıya ulaşmak için dikkat edilmesi gerekli
“İşin püf noktaları” dır. Bu faktörler işletmenin yeteneği ile ilgili olabileceği gibi, bazen de işletme 
dışıçevresel unsurlarla ilgili olabilmektedir.
Kritik başarı faktörleri işletmenin her düzeyinde farklı faktörlerden oluşabilir. Dolayısıyla her 
kademede ve hatta faaliyette bu faktörlerin var olup olmadığı analiz edilmelidir.

İşletme Analizinin Yapılmasında Kullanılan Teknikler
İşletme analizini yaparken gerekli olan bilgilerin kaynağı genellikle işletme içi kaynaklardır. Öncelikle 
işletmenin son üç yıllık Bilançosu, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporları işletmenin finansal durumunun belirlenmesi için gereklidir.

Ayrıca işletme içinde de departman ve bölüm raporları, bölüm bütçeleri, iç denetim raporları 
aracılığyla veya bölüm ve departman ilgilileri ile yapılan görüşmeler yoluyla bilgi toplanabilmektedir.

İşletme analizinde işletmenin varlık ve yetenekleri ile faaliyetlerindeki sonuçlar, rakiplere göre 
kıyaslanarak yapılmakta, üstünlük ve zayıflıklar belirlenmeye çalışılmaktadır .
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Bölüm 5
Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve 

Durum Belirleme Matrisleri
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Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri
• Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi,
• Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi,
• Çevresel Unsurun İşletme İçin Taşıdığı Önemin Derecesi,
• İşletmenin Olası Çevresel Unsurlara Karşı Hazırlıklı Olup Olmadığının Belirlenmesi,
• İşletmenin Olası Çevresel Unsurlara Karşı KullanabileceğiKaynakların Belirlenmesi.

Çevresel Risk Matrisi
İşletmelerde çevresel unsurların olasılıkları, etki dereceleri ve işletmelerin olası olaylara hazırlık 
derecelerinin yanısıra olayların taşıdıkları risk dereceleri de ölçülebilmektedir. Konu ile ilgili uzmanlar, 
çevresel unsurun olasılık derecesi ve işletmeye etki derecesini kullanarak işletmenin geneli veya alt 
birimlerindeki “risk matrisi”ni hazırlayabilmektedirler.

Dış Çevre–Sektörel / İş Çevresinin Ölçülmesi
Sektör/ İş Analizi ile ilgili bilgilerin kapsamı İşletmenin içinde bulunduğu geniş iş çevresinin / ana 
sektörün ve dar iş çevresinin tanımlanması
– Gelirlerin %50’den fazlasının elde edildiği ana mal veya hizmetlerin tanımlanması,
– Tüm gelirlerin %50’sinden daha az getiri elde edilen yan mal veya hizmetlerintanımlanması
– Müşteri tanımlanması (tüm kitle, hedef kitle)
– Pazar sınırlarının belirlenmesi
– Pazardaki rekabet durumu (Eksik rekabet, tam rekabet)
– Pazardaki rakip firma sayısı
– Pazar paylarının durumu
– Pazara giriş zorluğu
– Pazar gelişim hızı

Sektörde Rekabet Durumunun Ölçülmesi
M. Porter’in sektörde rekabeti etkileyen beş faktörünün;
• Pazardaki rakipler arasındaki rekabet şiddetinin,
• Pazara yeni girecek firmaların yarattığı tehditlerin,
• Tedarikçilerin pazarlık gücünün,
• Müşterilerin pazarlık gücünün,
• İkame ürünlerin yarattığı tehditlerin ölçülmesi yoluyla işletmenin içinde bulunduğu genel rekabet 
durumu belirlenir. Sonuçlar bir matrisde toplanmakta, grafik olarak çizilmekte, işletmenin karşılaştığı 
genel rekabet durumu görülebilmektedir.

Rakip Analizi-1 :
Esas Rakip Analizi ile İlgili Ölçümler

• Esas rakibin gelecekle ilgili amaçlarının belirlenmesi,
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• Esas rakibin sektör ve kendi işletmesi hakkında oluşturduğu varsayımlar,
• Esas rakibin uyguladığı rekabet stratejileri,
• Esas rakibin sahip olduğu varlık ve yetenekler. İşletme, analiz sonucunda, esas rakip veya rakiplerin 
olası davranış profilini hazırlar ve kendi stratejilerini bu bilgiler ışığı altında hazırlamaya çalışır.

Rakip Analizi-2 :
Kritik Başarı Faktörleri Açısından İşletmenin

Rakipler ile Göreceli Olarak Ölçülerek Değerlemesi
İşletmenin sahip olması ve bunun ötesinde rakiplerine göre güçlü olması gerekli bir takım faktörlerdir.
• İşletmenin büyümesi ile ilgili faktörler: Çıktı miktarı, çıktı kalitesi, kârlılık unsurları gibi faktörlerdir.
• Rekabet durumu ile ilgili faktörler: Pazarda bulunan işletmelerin sayısı, rekabetin şiddet derecesi, 
kapasite durumları gibi faktörlerdir.

İŞLETME ANALİZİ
İşletme İçi Unsurların Ölçülmesi 
İşletme içi unsurların ölçümünü ve analizini yapmak, diğer dış çevre unsurlarının ölçülmesi ve 
analizine göre daha kolaydır.
Bunun en önemli nedeni analistlerin işletme içi unsurlarla ilgili bilgilere kolaylıkla erişebilmeleridir. 
Değer Zinciri Analizi ile, işletmenin değer yaratan faaliyetleri belirlenir.

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme – FTM (Activity Based Costing)
Bu sistem, işletme içindeki maliyet unsurlarını, değer zincirinde yer alan “faaliyetler” açısından ele 
alarak işletme üst yönetimi ve stratejistlerine bu faaliyetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi veya bu 
faaliyetlerden vazgeçilmesi ile ilgili stratejik kararlarının alınmasına yardımcı olmaktadır.

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme – FTM (Activity Based Costing)
Bu analizi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar;
• Değer yaratan faaliyetlerin, müşteri açısından ele alınarak, onların görüşlerinin ve değerlemelerinin 
ışığı altında gruplanmaları doğru bir yaklaşımdır.
• Faaliyet gruplarının birim maliyetleri çıktıktan sonra, bu maliyetler sektördeki en güçlü işletmeler 
veya rakiplerle karşılaştırılarak kıyaslanmalıdır.

İşletme Varlık ve Yetenekleri Tablosu
Faaliyetler, işletmenin temel ve destek faaliyetleri arasından belirlenecektir. Ancak burada analiz 
faaliyetlerin değer yaratması açısından değil, işletmelerin bu faaliyetlerle ilgili göreceli durumunu 
belirlemek için yapılır.
Bu faaliyetler bir listeye aktarılacak, rakiplere göre göreceli olarak durumları belirlenecektir.
İşletme, faaliyetlerinde bir üstünlüğe sahip değilse bu faaliyetleri süreç yenileme, eğitim, kıyaslama 
gibi bir takım modern tekniklerle geliştirme yoluna gider.
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DURUM BELİRLEME MATRİSLERİ
• SWOT ANALİZİ
• PERFORMANS GÜÇLERİ ANALİZİ
• DENGE ANALİZİ

SWOT ANALİZİ
İşletmenin sektördeki rakiplerine oranla üstünlük (Strengths) ve zayıflıkları (Weaknesses) ile 
işletmenin içinde bulunduğu çevredeki fırsatlar (Opportunities) ve tehditleri (Threats) tanımlayan bir 
analiz sürecidir.

SWOT – TOWS – FÜTZ ANALİZİ

SWOT Analizi’nde
İşletmenin Dış Çevresindeki unsurların incelenmesi sonucunda  işletme için
fırsat ve tehditler,

İşletmenin İç Çevresinin analizi sonucunda ise işletmenin
Üstünlükler ve Zayıflıklar

Fırsatlar, “dış çevrenin analizi sonucunda işletme için olumlu sonuçlar yaratabilecek unsurlar”dır.

Tehditler,“fırsatların aksine ve işletmenin varlığını sürdürmesine engel olabilecek veya rekabet 
üstünlüğünü kaybetmesine neden olabilecek uzak veya yakın çevredeki değişimler sonucu ortaya 
çıkan, işletme için arzu edilmeyen oluşumlar”dır.

Üstünlükler,“işletmenin iç çevresinin analizi sonucunda ortaya çıkartılan, rakiplerine karş üstünlük 
sağlayabildiği varlık ve yeteneklerini” kapsamaktadır.

Zayıflıklar, “işletmenin mevcut varlık ve yetenek kapasitelerinin rakiplerine oranla güçsüz ve düşük 
olduğu durumları” belirtmektedir.
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SWOT Analiz Formu Örneği

İşletmenin Üstün Yönleri
1...........................................................................
2...........................................................................
3...........................................................................
4..........................................................................
5..........................................................................
6..........................................................................
7..........................................................................

İşletmenin Dış Çevresindeki Fırsatlar
1...........................................................................
2...........................................................................
3...........................................................................
4..........................................................................
5..........................................................................
6..........................................................................
7..........................................................................

İşletmenin Dış Çevresindeki Tehditler
1...........................................................................
2...........................................................................
3...........................................................................
4..........................................................................
5..........................................................................
6..........................................................................
7..........................................................................

İşletmenin Zayıf Yönleri
1...........................................................................
2...........................................................................
3...........................................................................
4..........................................................................
5..........................................................................
6..........................................................................
7..........................................................................

SWOT Matrisinin Hazırlanması
İşletmelerde uygulanan SWOT analizlerinde genellikle Nominal Grup Tekniği’nden yararlanılmaktadır. 
Bu teknikte, işletmede konunun uzmanı olan kişiler bir araya getirilir.
Bu kişiler, pozisyonları ve uzmanlıkları gereği işletme ve içinde, bulundukları çevre ile ilgili bilgilere 
sahip olan kişilerdir. Çalışma grupları en çok 7-10 kişiden oluşur.
Burada temel üstünlük, katılımcıların bir grup olarak beraberce toplanmalarına ve kurallara 
uymalarına rağmen, kararlarını bağımsız olarak, konsensus gerektirmeden vermeleri ve ayrıca 
sonuçları yine bağımsız olarak notlayarak sınıflamalarıdır.

SWOT Analiz Formu
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PERFORMANS GÜÇLERİ ANALİZİ
SWOT analizindeki fırsat, tehdit, üstünlük ve zayıflık unsurlarını önem derecelerine göre ve 
işletmenin genel veya belirli bir alandaki performans gücüne göre belirleyen bir analizdir.
Bu özelliği ile SWOT’un geliştirilmiş ve daha tercih edilen bir şeklidir.

DENGE ANALİZİ
İşletmenin çevresel unsurlarının ve yeteneklerinin işletme üzerindeki etkilerini göreceli olarak 
belirten bir durum belirleme analizidir. Hem dış, hem de iç çevre analizinde kullanılabilir.

Denge analizinde katılımcılardan analizi yapılacak unsuru dengede tutmaya neden olan “yükselten 
faktörler” ve “azaltan faktörler”i belirlemeleri istenir.
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Bölüm 6
Örgütsel Yönlendirme
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İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı
İşletmenin yaptığı iş; ürettiği mal veya hizmetlerin, üretim faaliyetinin ve faaliyette bulunduğu 
pazarların belirtilmesidir. 
İşletmenin yaptığı işin tanımında
– Ürün,
– İşlevler ve
– Pazarın açıklanması gerekmektedir.
İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin hedef kitlesinin, müşteri gruplarının ve bu müşterilerin hangi 
tip gereksinimlerinin nasıl karşılanabileceğinin de açıklanması önemlidir.

MİSYON
• Redhouse sözlüğünde misyon;
“Bir kişi veya topluluğun üstlendiği özel görev, en büyük arzu, temel hedef, amaç”

İşletmenin Misyonu
Misyon
“bir işletmeye yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o işletmeyi benzerlerinden 
ayıran görev ve ortak değerler”dir
Bu bağlamda misyon, bir işletme veya örgütün “kuruluş ve varoluş nedeni”ni açıklayan, temel amaç 
ve hedefini net bir şekilde ortaya koyan bir ifadedir

Çeşitli yabancı işletmelerin misyonlarına örnekler
• 3M: Çözümlenmemiş sorunları yaratıcı bir biçimde çözmek.
• Cargill: Tüm dünyada yaşam standartlarını geliştirmek.
• Hewlett-Packard: İnsanlığın mutluluğu ve gelişmesi için teknolojik yardımlarda bulunmak.
• Merck: İnsan yaşamını korumak ve geliştirmek.
• Pacific Theatres: Toplumu geliştirmek ve yüceltmek için insanlara olanak sağlamak
• Nike: Rekabet, kazanma ve rakipleri yok etme heyecanın yaşatmak
• Sony: İnsanlık yararına teknolojiyi geliştirmek ve uygulamak
• Wal-Mart: Sıradan halka, zenginlerin aldığı şeyleri satın alım fırsatı vermek.
• Walt Disney: İnsanları mutlu etmek.
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Türkiye’deki bazı kurumların misyonlarına örnekler
• Vakko: Sizin için varız
• Beko: İnsan hayatını kolaylaştıran ürünleri mükemmel hizmet anlayışı ile sunma
• Kent Yatırım: Yaygın hizmet ağıyla müşterilere avantajlı yatırım ve finansman seçenekleri sunma
• Sentim (Dell) Bilgisayar: Bilgi teknolojileri alanında çözüm geliştiren pazarlayan ve artı değer 
üreten lider firma olmak.
• Koç-Amerikan Hastanesi: Tıp ahlakı ilkelerine sadık kalarak sağlık hizmetlerinde mükemmele 
ulaşmaya çalışmak
• Garanti Bankası: Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle; müşterilerimize, 
çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir 
biçimde arttırmaktır
• Lassa: Daha kaliteli çıktıları, daha ekonomik üreterek müşter memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarmak, çalışanların tatmini ve moralin arttırmak, ortaklarımıza tatminkar oranda kazandırmak, 
toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için performans ve rekabette üstün başarı sağlamak.

Misyonun Özellikleri
• İşletmelerde misyon, stratejistlere ve çalışanlara yol gösteren bir rehberdir. Yönetimin başlangıç 
evresinde, misyonun tanımladığı sınırlar içinde ele alınması ve hazırlanması gereklidir.
• İşletme misyonu, işletmenin içinde ve dışında tüm sosyal paydaşlara işletmenin işi, değerleri, 
felsefesiyle ilgili bir biçimsel açıklama özelliğindedir.
• İşletme misyonu, koyduğu değer ve felsefe normları ile çalışanlar arasında ortak bir “bağlayıcı” 
elemandır.
• İşletmenin bütünü açısından işletmenin temel bir misyonu olmasının yanında her yönetim 
düzeyindeki değişik iş birimlerinin de işletmenin temel misyonu ile uyumlu bir misyonu vardır.

Genişletilmiş Misyon
Misyon kavramının çok geniş ve ayrıntılı olarak, ana misyonun ötesinde vizyonu, amaç ve hedefler 
ile paydaşlara olan sorumlulukları da kapsaması’dır.
General Motors; “Sunulan ürünlerle müşterilerimize üstün faydalar sağlamak, çalışanlarımızı ve 
ortaklarımız başarımıza ortak etmek ve yatırımcılarımıza sürekli yüksek kazanç sağlamak

Genişletilmiş misyon, aşağıda belirtilen dört temel sorunun cevabını içermektedir;
1. Temel misyonumuz nedir? Bugün ne durumdayız? Ne olmak arzusundayız?
2. Temel misyon bildirgemizde tanımlanan şirket amaçlarına nasıl ulaşabiliriz
3. Sahip olduğumuz temel değerler “altın yumurtlayan tavuk” nedir
4. Gayelerimizi gerçekleştirmeye yönelik dış büyüme stratejimizi nasıl tanımlayacağız? Uzun 
dönemdeki mal hedefimiz nedir?
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Beş Neden (Five Whys) Yöntemi
Bazı işletme ve organizasyonlar misyonlarını tanımlarken kapsamı geniş tutarlar.
Bu durumda misyonu belirleme yöntemlerinden biri “beş neden”(five whys) yöntemidir.
Bu yöntemin uygulanmasında; önce üretilen ürün/hizmetin tanımı yapılır, daha sonra bu ürün/
hizmetin neden üretildiği beş defa ilgililere sorulur. Birkaç yanıttan sonra “işletmenin temel misyonu” 
na ulaşılmış olacaktır.

Örgütsel Misyonun İşlevleri
• Örgütsel misyonun ilk işlevi;
“bir işletme ya da örgütte çalışanların tümüne ortak bir yön vermesidir”
• Örgütsel misyonun ikinci işlevi ise,
“işletmeyi benzerlerinden ayırdeden bir özellik taşımasıdır”

Örgütsel Misyonun Özellikleri
• Misyon paylaşılan ortak değer ve inançlardan oluşmalıdır.
• Misyon, uzun bir dönemi kapsamalıdır.
• Misyon, işletmede çalışanların hepsiyle ilgilidir
• Misyon her zaman daha iyiye ve daha üstün başarılara yöneliktir.
• Misyon belirli bir işletmeye özgüdür ve özeldir.
• Misyon nicelikle değil, nitelikle ilgili bir değerdir.
• Misyon işletmenin içinde değil, dışına yöneliktir.
• Misyon mamul veya hizmete değil, pazar üzerine odaklanır.

Örgütsel Misyon ve Değişim
İşletmenin başarıya ulaşabilmesi için sadece içinde bulunduğu çevreyi ve paydaşlarını anlaması 
yetmez, şirketin misyonu ve vizyonunun da iyice anlaşılıp, değişen çevre koşullarına göre 
geliştirilmesi gerekir.

Örgütsel Misyonun Değişimine Neden Olan Etmenler:
• Ekonomik, politik, yasal, teknolojik, sosyal ve doğal çevre koşullarındaki değişim,
• İşletmelerin büyüme ve gelişmesi,
• Yerel pazarlardan ulusal ve uluslararası pazarlara açılma,
• Üretilen ürün/hizmetlerdeki farklılaşmalar,
• Kurucu ve yöneticilerin düşüncelerindeki değişim,
• Kurumsallaşma,
• Stratejik işbirlikleri,
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VİZYON
Vizyon, kişilerin veya kurumların, kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri 
durumun ifadesidir.
Bu anlamda vizyon, “gelecekteki varılması veya olması arzu edilen bir durumla ilgili rüya veya 
hayalin ifade edilmiş bir şeklidir”.

İşletmenin Vizyonu
• Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri, varmak istediği durumu iade 
eder.
• Vizyon, kuruluşun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan amaçtır.
• Vizyon, gelecek için çalışanlara rehber olur ve yatırımcılara hedeflenen amaçlara ulaşmaya 
çalışırken nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda yol gösterecek ilkeler geliştirir.

Toplumların, ülkelerin ve kuruluşların başarı hikayeleri incelendiğinde hepsinin bir vizyonu olduğu 
görülür. 
En eski ve en sağlam vizyonlar dinsel niteliklidir.
Fatih’in, Napolyon’un, Abraham Lincoln’un, Mahatma Gandhi’nin, M. Kemal Atatürk’ün, Adolf 
Hitler’in, birer lider olarak vizyonları ülkelerinin kaderlerini etkilemiştir.

Atatürk’ün Vizyonu
• Türkiye’yi batılı ülkeler düzeyinde, laik, demokratik ve ekonomik olarak gelişmiş çağdaş bir ülke 
haline getirmekti.
• Bugün vizyonumuz, Avrupa Birliğine girmek, yasalarımız, ekonomimiz, ve diğer toplumsal 
değerlerimizi Avrupalı Ülkeler düzeyine çıkarmaktır.

Bir işletmede Lider’in başlıca görevi;
• Çalışanları heyecanlandıracak, motive edecek,
• Kapasitelerini tümüyle ortaya koymalarını sağlayacak,
• Ortak bir vizyon yaratmak ve onu canlı tutmaktır.
Vizyon yaratmak yalnız üst yönetimin tekelinde değildir. Vizyonun yaratılması sürecinde ne kadar 
büyük bir katılım sağlanırsa, çalışanların vizyona bağlılığı o kadar fazla olacaktır.
Henri Ford (Ford Motor Co.),
Konosuke Matsushita (Panasonic),
Akio Morita (Sony),
Robert Bosh (Bosh),
Tom Watson (IBM),
Lee Iacocca (Chrysler),
Bill Gates (Microsoft),
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İşletmelerde Vizyonun Oluşturulması
Vizyonu oluşturmada iki temel yol izlenebilir;

• Kurucu veya lider tarafından önceden belirlenmiş bir vizyonun örgüt üyeleri ile paylaşılması ve 
geliştirilmesi
• Vizyonun çalışanlarla birlikte geliştirilmesi.Vizyonun çalışanlarla paylaşılması ve geliştirilmesi farklı 
noktalara özen gösterilmesini gerektirir;
• İlkinin başarılı olabilmesi şirketin en üst düzey yöneticisinin liderlik yeteneğine bağlıdır.
• İkincisinin başarısı için de çok sağlıklı bir iletişim ortamının bulunması gereklidir.

Vizyonun Oluşturulması
• Geçmişte, uygarlık hamlesine dönüşen gelişmelere ilişkin vizyonlar ortaklaşa geliştirilen 
vizyonlardan çok, bireysel vizyonlar olmuştur.Bu yargı, katılımcı ve demokratik yönetim anlayışına 
aykırı gibi görünebilir. Oysa uygulamada vizyon’lar hep bu biçimde oluşmuştur.

• Keşif ve icatlar alanında bu tip örnekler oldukça yaygındır; Kristof Kolomb, Americo Vespuçi gibi 
kaşifler ile Edison, Bell, Einstein gibi dehaların vizyonları bu duruma örnektir.

İşletmenin içinde bulunduğu 
dönem için vizyonu

İşletmenin gelecek dönemler 
için vizyonu

Michel Dell (Dell Computer)
ve Vehbi Koç (Koç Holding) gibi iş adamları ve girişimcilerin vizyonları şirketlerinin ulusal ve 
uluslararası pazarlarda büyüme ve gelişmelerinde önemli rol oynamıştır.

Vizyonun Türleri
Bir işletme veya kurumun vizyonunu öncelikle;
• işletmenin içinde bulunduğu dönem için vizyonu (mevcut vizyonu), ve
• gelecek dönemler için vizyonu (gelecekteki vizyon) olarak ikiye ayırabiliriz.
Bir işletmenin yöresel, ulusal veya küresel boyutlarda farklı vizyonları olabileceği gibi, üst düzey 
yönetimi, stratejik işletme birimleri ve işlevsel boyutlarda da, birbirlerine bağımlı ancak ayrı ayrı 
vizyonları da olabilir.

VİZYON
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Vizyonun Unsurları
Bir işletmenin vizyonu; misyonu, amaç ve hedefleri ile değerlerinin bir bileşkesidir.

• Misyon işletmenin varoluş nedeni olup, ona yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenir.
• Amaç misyonu yerine getirirken işletmenin neyi elde etmek istediğini açıklar.
• Değerler hedefe ulaşmada yönetici ve çalışanlar için nelerin önemli olduğunu gösterir.

Bugünkü vizyon ile gelecekteki vizyonu oluşturmada, bu çalışmayı yapanların kendi kendilerine veya 
ilgili yöneticilere bazı soruları sormaları ve bunların cevaplarını değerlendirerek vizyon bildirgelerini 
hazırlamaları doğru olacaktır.

Bugünkü Vizyonun Oluşturulmasında Rehber Olacak Sorular
• Müşterilerimiz kimler?
• Rekabet üstünlüğümüzün kaynağı nedir?
• Hangi sosyal paydaşlara hizmet ediyoruz?
• Bugün bizi tek kılan yeteneklerimiz nelerdir?
• Onlar için ürettiğimiz değer nedir? Bu değeri nasıl üretiyoruz?
• Pazarda nasıl algılanıyoruz? 
• Bize para kazandıran esas şey
• Hangi dağıtım kanallarından nedir? müşterilerimize
• İşyerimiz, çalışanlarımız için ulaşmaktayız? nasıl bir çalışma yeridir?
• Rakiplerimiz kimler?
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Bugünkü Vizyonun Oluşturulmasında
Rehber Olacak Sorular

• Değerlerimiz nelerdir?
• İnsanlar, birbirlerine nasıl davranıyorlar?
• Bugünümüzü garanti altında tutan nedir?
• Gelecek için neler yapıyoruz?
• Organizasyonumuzun toplum içindeki rolü nedir?
• Çevremize olan katkımız nedir?

Gelecek Vizyonunun Oluşturulmasında
Rehber Olacak Sorular

• Gelecekte müşterilerimiz kimler üstünlüğümüzün kaynağı olacak?
• Hangi sosyal paydaşlara hizmet edeceğiz?
• Müşterilerimizle ve Sosyal paydaşlarımızla Nasıl Çalışacağız
• Onlar için Üreteceğimiz değer nedir? Bu değeri nasıl Üreteceğiz?
• Rakiplerimiz kimler
• Rekabet Üstünlüğümüzün kaynağı ne olacak?
• Bize para kazandıran esas şey ne olacak?
• Pazarda nasıl algılanacağız?
• İşyerimiz çalışanlar için nasıl bir çalışma yeri olacak?
• Değerlerimiz neler?

Gelecek Vizyonunun Oluşturulmasında
Rehber Olacak Sorular

• Hangi dağıtım kanallarından müşterilerimize ulaşacağız?
• Geleceğimizi garanti altında tutacak şey nedir?
• İnsanlar birbirlerine nasıl davranacaklar?
• İnsanlar nasıl kabul görecekler?
• Gelecek için neler yapıyor olacağız?
• Organizasyonumuzun toplum içindeki rolü ne olacak?
• Çevremizdeki dünyaya katkımız ne olacak?

Vizyon Tanımları
• IBM: Bilgisayar sistemleri, yazılım, ağsistemleri, kayıt saklama donanımları ve mikroelektroniği 
de kapsayan en gelişmiş bilgi teknolojilerinin yaratılması, geliştirilmesi ve üretiminde sektörde lider 
olmak,
• Arçelik: “2005 yılına kadar Avrupa beyaz eşya sektöründe ilk beş, Dünya dayanıklı tüketim 
sektöründe, ilk yirmi şirket arasında yer alan uluslararası bir kuruluş olmak”.
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• Sentim (Dell) Bilgisayar : “Müşteri beklentileri doğrultusunda doğru çözümleri ve en yeni teknolojileri 
en düşük maliyetle sunabilen rekabetçi, global bir kurum olmak”.

İşletmenin Amaç ve Hedefleri
• İşletmenin amaçları, faaliyetlerinin sonucunda elde etmek istedikleri olup işletmenin yaptığı işleri, 
faaliyetleri “niçin” yaptığını, “neyi veya neleri elde etmek için” yaptıklarını belirten sonuçlardır.
• Misyon bir şirketin varoluş nedenini belirlerken, amaçlar vizyonu oluşturan temel adımlardaki 
beklentilerdir.
• Hedefler ise daha kesin ve ölçülebilir özellikte olup genelde amaçların nicelik olarak belirtilmiş 
şeklidir.

Amaçların Özellikleri
• Amaçlar sonuçları etkileyecek önemli hususları kapsamalıdır: İşletmelerin amaçları birden fazla 
olabilmekle birlikte her amacın önem derecesi aynı değildir.
• Amaçlar gerçekçi olmalı, ancak işletmede çıtayı yükseltecek şekilde belirlenmelidir.
• Amaçlar belirgin ve ölçülebilir olmalıdır.
• Amaçlara ulaşmada bir zaman sınırı konmalıdır.

AMAÇLAR
Bu amaçlar;
• Büyüme ve Gelişme
• Etkinlik ve Verimlilik,
• Liderlik,
• Sosyal Sorumluluk bilinci,
• Çevre bilinci
• Kalite anlayışı, vbg sıralanabilir.
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Ayrıca;
• İşletmenin yaşamını sürdürme ve varlığını arttırma,
• İşletmenin kaynaklarını verimli kullanmak,
• Ortaklara düzenli ve tatmin kar ve bir kar pay dağıtmak,
• Adil bir ücret ve teşvik sistemi kurmak
• İş ve istihdam güvenliği sağlamak,
• Uygun fiyatla, kaliteli mal üretmek,
• Çevreye hizmet götürmek,
• Yüksek vergi ödemek
• Tüketiciyi korumak, amaçlar arasında sıralanabilir

Amaçların Türleri
• Biçimsel Amaçlar :
İşletmelerin topluma bir mesaj vermek amacıyla ana sözleşmelerinde, yıllık plan ve programlarında, 
yönetim kurulu faaliyet raporlarında, yöneticilerin topluma verdikleri demeçlerde açıklanan amaçlar 
olup daha genel ve geniş anlamlıdır.
• Biçimsel Olmayan Amaçlar :
İşletmeler tarafından açıklanmayan ancak patron veya yöneticilerin düşünce ve davranışlarından 
çıkartılabilecek amaçlardır.

İşletmenin bir bütün olarak, faaliyetleri ile ilgili olarak ulaşmak istediği sonuçlar üst yönetim düzeyinde 
belirlenir. Bu amaçlar stratejik amaçlar olup, işletmenin tümünü ilgilendiren
amaçlardır. 
Ayrıca orta ve alt yönetim düzeylerinde stratejik amaçlarla uyumlu olarak her işlevsel bölümün kendi 
iş birimlerindeki etkinlikleri sonucu elde etmek istedikleri amaçları vardır. Bu amaçlar ise işlevsel 
amaçlar olup, daha belirgin alanlarda elde edilmesi beklenen sonuçlardır.
Amaçlar süreleri açısından değerlendirildiğinde; kısa, orta veya uzun dönemli amaçlar olarak 
sınıflandırılabilir.
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AMAÇ

Şirketi Büyütmek

Sektörde Lider Konumuna 
Gelmek

HEDEF

Gelecek 8 yıl boyunca her yıl satışları %10 arttırmak

Gelecek 3 yıl içinde üretilen ürünlerde %70 piyasa 
payını sağlamak

• Ekonomik Amaçlar :
Genellikle işletmenin pay sahiplerinin elde etmek istediği amaçlardır;
– Karlılık : işletmenin koyduğu sermayeye göre pay sahiplerinin elde etmek istediği getiri
– Büyüme : işletmede sayısal ve nitelik olarak gelişim
– Süreklilik : amacı işletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi ile ilgilidir.

• Ekonomik Olmayan Amaçlar : 
İşletmenin bulunduğu çevrede bulunan çıkar gruplarının elde
etmek istedikleri sonuçlarla ilgilidir.

Örgütün Amaçları;
• Kişiden kişiye,

• Yöneticiden yöneticiye,
• Patrondan patrona,
• İşletmeden işletmeye farklı özellikler taşır.

Amaçlar ve Baskı Gruplarının Bekleyişleri

• Müşteriler              Uygun fiyata, sağlıklı ve kaliteli ürün veya hizmetler,

• Toplum              Düşük maliyetli ancak, kaliteli ürün ve hizmetler, iş olanağı,

• Çalışanlar              İyi çalışma koşulları, teşvik ve yükselme olanağı,

• Ham madde              Uzun süreli ilişkiler ve marjinal Yarı Mamul kâr sağlayacak satışlar, 
sağlayanlar

• Kredi verenler               Zamanında ödeyen, Finansal açıdan güçlü müşteri,

• Hisse Sahipleri             Yüksek kar payı ödenmesi,

• Yönetim Kurulu             Konumlarının korunması, tatminkar huzur hakkı,

• Yöneticiler                Yüksek ücret ve kar payı ödemesi,
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Amaçlardan, temel ekonomik amaçlar, özellikle karlılık dışındakilerin ölçülebilme oranı tartışmalıdır.
Amaçların belirgin bir biçimde saptanması ve açıklanması stratejik yönetim açısından çok yararlıdır.

Ölçülebilir Amaçlar
Amaç Ölçü Hedefler
Büyüme Satışlar 1 yıl 2. yıl 3. yıl
Etkinlik Kar/Satış ........TL Kar
Hissedarlara Katkı Kar Payı ........TL Hisse
Topluma Katkı Fiyat/Kalite ........TL Birim
Çalışanlara Katkı Vergi Ödeme Gelir vergisi 1.si
 Ücret istihdam garantisi TL/AY
 İşgücü devir hızı

Amaçları Saptamanın Yararları
• Amaçların saptanması, bir işletmenin kendisini çevresi içinde tanımlanmasına yardımcı olur. 
İşletmenin toplum içindeki yerinin belirlenmesini sağlar. (Devlet-müşteriler, toplum’a karşı)
• Karar organlarını yönlendirir ve alınan kararların koordinasyonu sağlar. Amaçlar çalışanların 
davranışlarını yönlendirir.
• Amaçların saptanması, motivasyonu arttırır.
• Performans ölçmeye yarayacak standartları oluşturur. Performans değerleme’ye temel oluşturur.
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Bölüm 7
Temel Stratejiler ve Alt Grupları
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Temel Stratejiler
İşletmenin veya çeşitli iş birimlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi 
için gelecekte yapması veya yapmaması gerekli olan iş ve faaliyetlerle ilgilidirler.
Temel Stratejiler 4 grupta sınıflanabilir :
• Büyüme Stratejileri
• Küçülme Stratejileri
• Durağan (Mevcut Durumu Koruma) Stratejiler
• Karma Stratejiler

Büyüme Stratejileri
İşletme literatüründe büyüme iki şekilde ifade edilir :

• Sayısal büyüme ve gelişme : işletmenin özelliklerine göre; satış getirilerinde, ürün çeşitliliğinde, 
kaynak büyüklüğünde (çalışanların sayısı, sermaye büyüklüğü), varlık büyüklüğünde ve kapasite 
kullanımı gibi unsurlarda niceliksel artış,
• Nitelik olarak büyüme :işletmede bulunan unsurların kalitesinin yükselmesi ile ilgilidir. Niteliksel 
büyüme işletmelerde fark edilebilir ama sayısal olarak ifade edilmesi oldukça güçtür.

Büyüme stratejileri iki şekilde uygulanır :
• Mevcut işin tanımını değiştirerek büyüme stratejisi :
– Ürettiği mal ve hizmetlere yeni mal ve hizmetler,
– Faaliyette bulunduğu pazarlara yeni pazarlar,
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- Mevcut üretim ve operasyon faaliyetleri ve süreçlerine yenilerini ekler.
- Mevcut işin tanımını değiştirmeden, faaliyetlerin hızını ve etkisini değiştirerek büyüme stratejisi :
- Mevcut ürünlerde kullanım geliştirmeleri yapar
- Yeni pazarlara girmeden, mevcut pazarlara daha etkin girişimler yapar.
- Yeni üretim yatırımı ve süreçler eklemeden mevcut faaliyetlerin kapasitesini arttırır.

Küçülme Stratejileri
Küçülme Stratejileri;
• İşletmenin piyasa payı/satışlarının yetersiz olduğu,
• Başka alanlarda daha iyi yatırım olanaklarının mevcut olduğu,
• Yeni teknolojiler için yeterli kaynak bulunmadığı,
• Birleşme sonrası uyumsuzluk gösteren bölüm veya birimlerin olduğu durumlarda, başvurulan bir 
stratejidir :

Küçülme Stratejileri iki ana grupta toplanabilir :
• Tasarruf Stratejisi: İşletmenin olumsuz finansal durumunun düzeltilmesi için, verimsiz faaliyetlerin 
gözden geçirilerek onları tekrar verimli duruma getirebilmek amacı ile işletme içine dönük olarak 
uygulanan bir stratejidir.

•Kısmi Tasfiye ve Tam Tasfiye Stratejileri: İşletmenin başarılı olamayan faaliyetlerinin veya 
bölümlerinin kısmen veya tamamen terk edilmesi yolu ile uygulanan stratejilerdir.

Küçülme Stratejileri iki şekilde uygulanır :
• Mevcut işin tanımını değiştirerek küçülme stratejisi:
– İşletme faaliyette bulunduğu mal ve hizmetlerinden bir kısmını veya tamamını, geçici olarak veya 
sürekli olarak terk eder.
– Faaliyette bulunduğu pazarlardan bir kısmını geçici veya sürekli olarak terk eder ve pazardan geri 
çekilir.
– Mevcut üretim ve operasyon faaliyetlerinden veya süreçlerinden bir kısmını geçici veya sürekli 
olarak terk eder.

• Mevcut işin tanımını değiştirmeden, faaliyetlerin hızını ve etkisini değiştirerek küçülme stratejisi :
– İşletme mevcut mal ve hizmetlerini hiçbir şekilde terk etmez, ama bu mal ve hizmetlerde hiçbir 
geliştirme yapmaz.
– İşletme mevcut pazarlarını terk etmez, ancak bu pazarlardaki faaliyetlerini azaltarak bilinçli bir 
şekilde pazar payının küçülmesine neden olur.
– İşletme mevcut üretim ve operasyon faaliyetlerini terk etmez, ancak bunların kapasitelerini 
düşürerek bir daralma veya küçülme uygulayabilir
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Durağan Stratejiler
Amaç, mevcut durumun korunmasıdır.
İşletme;
•Mevcut mal ve hizmetlerde, paket, tasarım, tat, vb. küçük değişikliklerde bulunarak,
•Pazarlarda tutundurucu, hatırlatıcı reklamlar yaparak,
•Mevcut üretim ve operasyonlarda güncel teknoloji ile uyum sağlayarak ve küçük iyileştirmeler 
yaparak durumunu  sürdürür. 

Karma Stratejiler
İşletmeler, kimi durumlarda temel stratejileri
• aynı anda veya
• art arda uygular.

Karma Stratejiler,
işletmenin temel stratejilerin birkaçını aynı zamanda izlemesi veya kullanması ile oluşan strateji 
türüdür.

Temel Stratejilerin Alt Grupları
Temel Stratejiler, işletmelerde değişik şekillerde ve boyutlarda uygulanmaktadır.
Temel Stratejilerin boyutlarını 4 alt grupta toplayabiliriz :
• Bağımsız (iç) ve Bağımlı (Dış) Temel Stratejiler
• İlişkili ve İlişkisiz Temel Stratejiler
• Yatay ve Dikey Temel Stratejiler
• Aktif ve Pasif Temel Stratejiler
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Bağımsız ve Bağımlı Temel Stratejiler
• Bağımsız (iç) Temel Stratejiler İşletmenin, tamamen kendi varlık ve yeteneklerine dayanarak, 
başka bir işletmenin desteği ve ilişkisi olmadan, bağımsız bir ana strateji uygulaması’dır.

• Bağımlı (Dış) Temel Stratejiler İşletmenin, dış çevreden başka bir işletmenin desteği ile veya 
onunla birlikte veya ilişkili olarak bir strateji uygulaması’dır.

İlişkili ve İlişkisiz Temel Stratejiler
• İlişkili Temel Stratejiler İşletmenin, temel stratejilerini kendi mevcut iş kolunda (sektöründe) benzer 
mal ve hizmetler, pazarlar, üretim faaliyet ve süreçleri ile ilgili olarak uygulaması.

• İlişkisiz Temel Stratejiler İşletmenin, temel stratejiyi halihazırda yaptığı işin tanımının dışında kalan 
farklı ürün, pazar ve süreçlerle kendisine yabancı farklı bir işkolunda uygulaması.

Yatay ve Dikey Temel Stratejiler
• Yatay Temel Stratejiler İşletmenin halihazırda faaliyette bulunduğu ürün ve pazar ile üretim 
ve operasyon etkinliklerine veya süreçlerine tamamlayıcı ürün, pazar ve süreçlerin eklenmesi 
durumunda oluşmaktadır.
• Dikey Temel Stratejiler Genellikle işletmenin üretim ve operasyon faaliyetleri ve süreçleri ile ilgili 
uygulamaları kapsar.

Aktif ve Pasif Temel Stratejiler
•Aktif Temel Stratejiler Dış çevreyi etkilemeye yönelik, atak ve proaktif tutum ve davranışlarla 
uygulanan genel stratejiler.
•Pasif Temel Stratejiler Dış çevreden gelen uyarılar nedeni ile, uyumlu, yavaş ve reaktif tutum ve 
davranışlarla uygulanan genel stratejiler.
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Bölüm 8
Üst Yönetim Stratejileri:

Kurumsal Stratejiler





77

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

Temel stratejiler, işletmelerin her yönetim düzeyinde uygulanır. Ama değişik yönetim düzeylerinde 
uygulanan temel stratejilerde amaç, alan ve bakış açıları farklı olabilir.

• Kurumsal Stratejiler (Corporate Level) stratejiler 
Üst Yönetim düzeyinde belirlenen ve uygulanan
• İş Yönetim (Rekabet) Stratejileri (Business Level) 
Ana iş birimleri düzeyinde belirlenen ve uygulanan stratejiler
• İşlevsel Stratejiler (Operational) 
Alt yönetim düzeyinde belirlenen ve uygulanan bölümsel stratejiler

Temel stratejiler, işletmelerin her yönetim düzeyinde uygulanır. Ancak değişik yönetim düzeylerinde 
uygulanan temel stratejilerde amaç, alan ve bakış açıları farklı olacaktır.

KURUMSAL STRATEJİLER
İŞ YÖNETİM (REKABET) STRATEJİLERİ
İŞLEVSEL STRATEJİLER

Üst Düzey / Kurumsal Stratejiler
İşletmenin uzun dönemde, karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olarak firma değerini yükseltmek için 
hangi konumda bulunması, hangi iş alanlarında faaliyet göstermesi ile ilgilidir.

KURUMSAL STRATEJİLER
İŞ YÖNETİM (REKABET) STRATEJİLERİ
İŞLEVSEL STRATEJİLER

Üst düzey yöneticiler, stratejik çalışmalarını 3 noktaya odaklanarak yaparlar:
• İşletmenin temel işi ve faaliyet konusu nedir?
• İşletme, geleceği de göz önüne alarak, mevcut iş alanlarındaki etkinliklerini ve işlerini sürdürmeli 
ve artırmalı mıdır?
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•İşletme, mevcut işlerinde rekabet edebilmek için ne tür stratejilergeliştirmelidir?

İlk iki madde, işletmenin geleceğine yöneliktir.
Üçüncü madde ise, işletmenin halihazırda bulunduğu pazarda nasıl rekabet edeceği ile ilgilidir.

Kurumsal Yönetim Stratejileri
1) ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ :
Yeni iş alanlarına girmek ve oradaki fırsatlardan yararlanarak ortalamanın üzerinde getiri elde etmek 
isteyen işletmelerde uygulanan bir stratejidir. İşletmelerde çeşitlendirme stratejisi, farklı boyutlarda 
olabilir :
• Tek işte yoğunlaşan işletmeler,
• Esas iş ağırlıklı işletmeler,
• Orta dereceli çeşitlendirme uygulayan işletmeler,
• Yüksek dereceli çeşitlendirme uygulayan işletmeler.

– İlişkili Çeşitlendirme Stratejisi
İşletmenin, faaliyette bulunduğu mevcut iş alanları içinde veya benzerkonularda yeni işlere girişmesi

– İlişkisiz Çeşitlendirme Stratejisi
Büyüme arzusunda olan işletmelerin daha önce faaliyette bulunduğu alanlardançok farklı ve değişik 
alanlarda yeni işlere girmesi

– Bağımsız ve Bağımlı Çeşitlendirme Stratejileri
Uygulanan çeşitlendirme stratejisi, yabancı bir işletme desteği olmadanuygulanıyorsa, bu durumda 
yürütülen bağımsız çeşitlendirme stratejisidir.
İşletme, gireceği farklı iş alanında deneyim sahibi olan başka bir işletmeyle işbirliği yaparak 
uyguladığı strateji, bağımlı çeşitlendirme stratejisidir.
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2) ÇEKİLME STRATEJİSİ :
Bazı durumlarda, işletme üst düzey yöneticileri
– mevcut işlerinin bazılarından veya
– tamamından vazgeçmek,
onları geçici veya süresiz olarak terk etmek kararı verebilir. Amaç ne olursa olsun işletme içi sayısal 
bir küçülme, daralma söz konusu olduğundan bu tip stratejiler olumsuz çağrışımlar
yapan stratejilerdir.

– Tasarruf Stratejisi
Belirli bir süre için büyüme ve gelişme faaliyetlerini azaltıp, tüm dikkat ve uğraşları işletme içi 
verimliliğin yükseltilmesine yönelten stratejilerdir.

– Kısmi Tasfiye Stratejisi
Belirli bir bölüm veya faaliyetin terk edilmesi ile ilgili stratejidir.

– Tam Tasfiye Stratejisi
İşletmenin tüm faaliyetlerini durdurması ve varlıklarını sona erdirmesidir.

Üst Düzey / Kurumsal Stratejilerin
Saptanmasında ve Yönetilmesinde Kullanılan Teknikler

• Boston Danışma Grubu (BDG) İş Birimleri Portföy Yönetim Matrisi
• Hofer : İş Birimleri Portföy Yönetim Matrisi
• Yönlendirici Politika Matrisi (YPM)
• Rowe Modeli : Stratejik Durum ve Faaliyetlerin Değerlemesi

Boston Danışma Grubu (BDG) İş Birimleri
Portföy Yönetim Matrisi

• Boston Danışma Grubu (BDG), değişik iş birimlerine sahip işletmelerin, bu iş birimlerini bir 
portföyde göreceli olarak yönetebilmeleri için bir teknik geliştirmiştir.

• Boston Consulting Group (BCG) olarak bilinen bu teknikte, iş birimleri; bulundukları sektörün 
büyüme hızı ve sahip oldukları göreceli pazar gücü göz önüne alınarak analiz edilmekte ve 
hangi iş birimleri için nasıl bir kurumsal strateji geliştirilebileceği konusunda kararlar alınır.
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Hofer : İş Birimleri Portföy Yönetim Matrisi
Hofer Analizi, işletmeleri içinde bulundukları yaşam evresini de göz önüne alarak inceleyen, BDG iş 
birimleri yönetim matrisinin daha geliştirilmiş bir şeklidir.
BDG Matrisinin, gelişmekte olan yeni sektörlerde, yeni işe başlayan işletmeler için uygun olmadığı 
görüşünden hareket eden bu matris, işletmelerin stratejik analizini;
• rekabet durumları ve
• ürün-pazar yaşam evresi açılarından yapmaya çalışmaktadır.

Yönlendirici Politika Matrisi ( YPM )
Geçmişi 1970’li yıllara dayanan Yönlendirici Politika Matrisi (YPM);
SHELL, GENERAL ELECTRIC ve McKINSEY tarafından geliştirilmiştir. Her üç çalışma da benzer 
esaslara sahip olup, üst yönetimin, değişik iş alanlarında faaliyette bulunan işletmeleri ile ilgili yatırım 
ve tasfiye kararlarını verebilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
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Rowe Modeli
Stratejik Durum ve Faaliyetlerin Değerlenmesinde Kullanılan bu teknik A.J. Rowe ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiştir.
Bu modelde, stratejik kararların verilmesi sırasında 4 değişkenin önemine dikkat çekilmektedir ;
– Pazarın çekiciliği
– Rekabet durumu
– İşletmenin finansal gücü
– Çevresel belirsizlik derecesi
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DIŞ TİCARET
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Dış Ticaret Önemi

Dış ticaret yani ihracat ve ithalat, küreselleşmiş dünyada ülkelerin ekonomik büyümelerini etkileyen 
en önemli unsurlardan biridir. 
Hatta ihracatın başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde büyümenin motoru 
olduğu ileri sürülmektedir.  

Dış Ticaretin Nedenleri
a) Üretim Farklılıkları 
 1. Coğrafi Farklılıklar 
 2. İklim 
 3. Teknoloji
 4. Yetişmiş işgücü ve gelişmiş girişimcilik ruhu 

b) Malların kalite ve kullanışlılık açısından farklı oluşu 
c) Fiyat Farklılıkları 
d) Tüketici Zevkleri

Dış Ticaretin Boyutları
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Dış Ticaretin Yönetimi

A. FİRMA ANALİZİ 
• Firma kaç yıldır üretim yapmaktadır? 
• Avantajlı/dezavantajlı yönleri nelerdir? 
• Rakip üreticiler kimlerdir? (yurtiçi/ihracat) 
• Üretim ve Satışta sektördeki yeri nedir? 
• Referans ve iş bitirme belgeleri 
• Firma ve yönetim profili 
• Üye olunan kuruluşlar (sosyal sorumluluklar) 
• Tanıtım materyallerinin yeterliliği
 
B. KURUM İÇİ YAPILANMA 
• Organizasyon Şeması 
• Dış Ticarette görev, yetki ve sorumluluklar 
• İş tanımları 
• Yetki sınırları 
• Rutin toplantılar
• Acil durum iletişimi 
• Arşiv sistemi
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C. FİRMANIN TEKNİK ve FİNANSMAN ALTYAPISI 
• Bilgisayar, İnternet Bağlantısı & kurumsal e-mail 
• Şirket e-mailine ulaşım 
• Santralın dil bilgisi - Direkt Telefon / Dahili no 
• Telesekreter 
• Zaman kısıtı- Şirket Cep telefonu veya Gider Pusulası 
• Araştırma bütçesi 
• Mevzuat ve takibi 
• Ürün standartları

D. ÜRÜN ANALİZİ 
• Ne üretilmektedir? 
• Ana ve ara girdiler nelerdir? -İthal edilmiş girdi kullanılıyor mu? 
• Üretim akış şeması 
• Ürünün teknik özellikleri 
• Ürünün kalitesi ve ilgili kalite standartları 
• Ambalaj türü 
• Paketleme ve Depolama Koşulları 
• Nakliye Yöntemleri 
• Sigorta ve Risk Durumu
• Üretim miktarı 
• Kapasite artırım olanakları 
• Üretim finansmanı (marjlar) 
• Ürünün kullanım alanları 
• Müşteri kitlesinin yapısı 
• Ürünün müşteriyi çeken özellikleri 
• Ürünün rekabet analizi ve rakiplerine göre kalite kıyaslaması

E. ÜRÜN FİYATININ ANALİZİ 
• Rakipleri ile fiyat farkı 
• İhracat fiyatının saptanması 
• Fiyat stratejileri 
• İskonto, vade, ödeme biçimlerinin kararlaştırılması
 
F. STRATEJİ OLUŞTURMA 
• Tanıtım yöntemi 
• Fiyat ve kar oranı kararı 
• Ticaretin türünü belirleme 
• Ödeme koşullarını saptama 
• Finansman sağlama 
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ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ
İlk adım her zaman için en önemli adımdır. “Müşteriyi Bul - Satışı Kapat – Ürünü/Hizmeti Teslim 
Et -Tekrar Sat” şeklinde kabaca formüle edeceğim ihracat satış döngüsünün en önemli aşaması 
haliyle ilk adım olan müşteri bulmadır. Müşteriyi bulmadan ne kadar mükemmel bir ürüne sahip 
olduğunuzun veya ne kadar iyi bir satışçı olduğunuzun hiçbir önemi olmaz. Öncelikle onlarca ülke 
içerisindeki belki yüzlerce firma arasından olası müşterilerinizi tespit etmelisiniz. Basit gibi geliyor 
olabilir ama potansiyel bir müşteriyi mümkün olan en kısa zamanda bulmak bilgi, tecrübe, ustalık ve 
bazen de gelişmiş sezgiler gerektirir.

1.Sade ve İşlevsel Bir Web Sitesi: Burada iki önemli konu var. Birincisi, potansiyel bir alıcı internette 
arama motorlarını kullanarak sizinle ilgili bir ürün veya hizmeti aradığında sizi bulabilmelidir. İkincisi 
ise, sizi bulduğunda web sitenize bakarak iyi bir izlenim edinebilmesi gerekir.

2. İçerik: Şirketiniz ve sektörünüzle ilgili paylaşımlar yapacağınız bir blogunuz olsun. Yeni bir ürün 
mü piyasaya sürüyorsunuz, bir fuara mı katılıyorsunuz? Hemen bir blog yazısı hazırlayıp yayınlayın. 
Blogu kendi siteniz üzerinde çalıştırabilir, Google Blogger gibi servisleri kullanabilir, başka bloglara 
misafir yazar olabilir veya bir blog yazarı ile anlaşıp hakkınızda yazılar yazdırabilirsiniz.

3. Sosyal Medya: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube gibi belli başlı sosyal medya sitelerinde 
firmanızın sayfasını oluşturun.

4. Global ve Yerel Firma Rehberleri (B2B Siteler): Bizbey, Europages, Kompass, Export Bureau gibi 
küresel B2B siteler ve kaliteli yerel firma rehberlerine kayıt olun.
İnternet Reklamları
Google ve Yandex’te anahtar kelimelerinize uygun reklamlar verin. Alanınızla ilgili kaliteli niş sitelere 
reklam vermek de çok işe yarar.

6. İnternet Araması
Burada iki temel yoldan birisi Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarını kullanarak aramalar 
yapmak, bir diğeri ise küresel ve yerel B2B portallara, online firma rehberlerine, Trade Map gibi 
gümrük datası sunan web servislerine ve benzeri ticari bilgi kaynaklarına bakmaktır. 

7. Ticaret Müşavirlikleri
Yurtdışındaki ticaret müşavirlerimize yazıp potansiyel müşteri bilgisi talep edebilirsiniz. 

8. Ticaret Heyetleri
Ticaret heyetlerinin aktivitelerini takip edin. Bu heyet aktiviteleri genellikle ihracatçı birlikleri, ticaret 
odaları ve ticaret derneklerinin bir organizasyonu olarak karşımıza çıkar. 
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9. Fuar ve Etkinlik Katılımı
Tanıtımı iyi yapılan, iyi duyurulan fuarlara katılmayı düşünebilirsiniz. Fuar katılımı ürünlerinizi 
sergileyebileceğiniz, potansiyel müşterilerle doğrudan görüşebileceğiniz, hatta onlarla hemen 
oracıkta iş anlaşmaları yapabileceğiniz, “bu pazarda biz de varız” diyebileceğiniz etkinliklerdir.

10. Pazar Araştırması Gezileri
Pazar araştırması gezileri ihracat işinin olmazsa olmazıdır; yeni müşteriler bulmak, eskileri 
tutundurmak, potansiyel alıcıların ilgisini çekmek, pazar hakkında bilgi toplamak için mutlaka 
araştırma gezileri yapın.

11. Sektörel Yayınlar
Sektörel yayınları (dergiler, gazeteler, rehberler, web portalları) iki şekilde kullanabilirsiniz. Birincisi, 
reklam verirsiniz - bu, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek yanında sizi yayıncılarla arkadaş da 
yapar. İkincisi, bu yayınları inceleyerek müşterilerinizi bulabilirsiniz. 

12. Online ve Offline İş Networkleri
Bu networkler online veya offline, yerel veya küresel, dernek veya şirket statüsünde olabilirler. 
Amaçları üyeler arasında etkileşim yaratmak, bir birlik olarak hareket etmenin avantajlarından 
üyelerini faydalandırmaktır.

NASIL İHRACATÇI OLUNUR?
Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi, İhracatçılar Birliği’ne üye olan, Ticaret, Sanayi, 
Esnaf ve Sanatkârlar odalarına kayıtlı olan,  her Türk vatandaşı ve firması yasal olarak ihracat 
yapabilir.

İhracatçı Birliği’ne üye olmak isteyen tacirler aşağıdaki belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliği’ne veya İrtibat Büroları’na başvurabilirler.

1. Tek Vergi Numarasına ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı.
2. İmza sirküleri (Fotokopisi)
3. Taahhütname
4 a)Gerçek ve tüzel kişi tacirler için: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi 
(Fotokopisi)
     b) Esnaf ve Sanatkârlar için: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan ve esnaf sicil numarası 
ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi
     c) Ortak girişim ve konsorsiyumlar için: Durumlarını bildirir Ortaklık Sözleşmesi
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İHRACAT PROSEDÜRLERİ
Özellikli olmayan normal bir ihracat işlemleri aşağıdaki prosedüre uygun olarak tamamlanır 

İhracatçı
▼

İhracatçı Birlikleri
Onay, izin, kayıt için (İhracat Şekline Göre Değişmektedir.)

▼
DTM, İlgili Meslek Kuruluşları

▼
Gümrük Beyannamesi ve Gerekli Diğer Belgeler

 ▼ 
Gümrük İdaresi

▼
Fiili İhracat

▼
Dövizin Yurda Getirilmesi

(Ödeme Şekline Göre Değişmektedir.)
▼

Banka

Ancak ihracat prosedürleri, ihracatın yapıldığı ülke, ihraç edilen ürün ve ihracat şekline göre 
değişmektedir.  

İhracat Yapılacak Ülkeye Göre
AB (ATR Belgesi), EFTA Ülkeleri (EUR1 Dolaşım Sertifikası) Genelleştirilmiş Tercihler sistemi (Form 
A), BM’ler Ambargosuna tabi ülkelerde prosedürler farklılaşır.
 
İhracat Yapılacak Ürüne Göre 
İhracatı ön izne bağlı ürünler (Silahve Mühimmat, Afyon ve Haşhaş, Gübreler (Kimyasal hariç), 
Damızlık büyük ve küçükbaş hayvanlar) ve ihracı yasak olan mallar (Kültür ve tabiat varlıkları, hint 
keneviri, Tiftik Keçisi vb.)
 
İhracat Şekline Göre
Kayda Bağlı ihracat (İhracatında DFİF kesilen ve ödeme yapılan mallar, Rusya’ya doğal gaz 
anlaşması kapsamında yapılan ihracat gibi), özelliği olan ihracat (Kredili ihracat, Konsiye ihracat, 
Bedelsiz İhracat, Bavul Ticareti, Serbest Bölgelere ihracat vb.) ve özelliği olmayan ihracat

Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla 
birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler 
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ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.
 Ancak,
- Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
- Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen 
malların ithalatında,
 
Vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya, getiren kişi ya da duruma göre eşyanın gelişinden sonra 
taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulur.  Gümrüğe sunan kişi, eşyayı daha 
önce ibraz olunan özet beyan ya da gümrük beyannamesi ile ilişkilendirir.

Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna 
ilişkin işlemler; denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir 
yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün, içinde tamamlanır.

Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya 
kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır ve geçici depolanan 
eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda 
depolanabilir.

Eşyanın, bir gümrük rejimine  tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına yeniden ihracı, imhası, gümrüğe terk edilmesi işlemlerinden herhangi birisine gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması denir.

Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine 
beyan edilir. Gümrük beyanı; yazılı olarak, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla, sözlü olarak veya 
eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf 
yoluyla yapılabilir.

Eşyanın ithalinden doğan gümrük vergileri serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde yükümlüye 
tebliğ edilir ve tabi tutulacağı ticaret politikası önlemleri kapsamında sair dış ticaret mevzuatı 
gereğince aranan izin ve uygunluk belgelerinin serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi 
gerekmektedir.
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DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
E Grubu (EXW),

F Grubu(FOB, FCA, FAS),
C Grubu(CFR, CIF, CPT, CIP),

D Grubu(DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) 
Tüm taşıma biçimlerine ilişkin kurallar (EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP) 

Deniz ve iç karasuları taşımacılığına ilişkin kurallar (FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ) olarak yeniden 
düzenlenmiş,

DAF, DES, DDU yerine DAP, DEQ yerine DAT oluşturulmuş,

2000 versiyonunda FOB, CFR, CF teslim şekillerinde eşyanın geminin küpeştesini geçmemiş olması 
şartı, 2010 versiyonunda eşyanın gemiye doğru biçimde yüklenmiş olması şartı getirilmiştir.

1 – Tüm Taşıma Türleri için Kullanılan Teslim Şekilleri
EXW – (Ex Works) İhracatçının İş Yerinde Teslim; Tüm masraf ve riskler ithalatçıya ait olmak üzere 
eşyanın, ihracatçının depo ya da fabrikası gibi belirlenen yerde teslim edilmesidir.

FCA – (Free Carrier) Taşıyıcıya Teslim; Eşyanın, ithalatçının belirlediği taşıyıcıya, ihracatçının 
ülkesinde belirlenen yerde teslim edilmesidir.

CPT – (Carriage Paid To) Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim; Belirlenen taşıta ait taşıma bedelinin 
(navlun) ihracatçı tarafından ödendiği, sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimdir.

CIP – (Carriage and In+surance Paid To) Taşıma Ücreti, Sigorta ödenmiş Teslim; İhracatçının taşıma 
ücreti ile sigorta masraflarını ithalatçının ülkesinde belirlenen noktaya kadar ödediği teslim şeklidir.

DAT – (Delivered at Terminal) Terminalde Teslim; Tüm masraf ve riskler ihracatçıya ait olmak üzere, 
eşyanın ithalatçının ülkesinde belirlenen liman/terminalde araçtan boşaltılarak teslim edilmesidir.

DAP – (Delivered at Place) Belirlenen Yerde Teslim; Eşya ithalatçının ülkesinde ve belirlenen adrese 
vergiler hariç tüm masraflar ödenmiş olarak teslim edilir.

DDP – (Delivered Duty Paid) Gümrük Vergileri Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın ithalatçının ülkesinde 
tüm masraflar ve gümrük vergileri ödenmiş olarak tüm teslim edilmesidir.

2 – Deniz ve İç Sularda Kullanılan Teslim Şekilleri
FAS – (Free Alongside Ship) Gemi yanında Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenmek 
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üzere rıhtım ya da yükleme alanında teslim edilmesidir.

FOB – (Free on Board) Gemide (Gemi Bordasında) Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına 
yüklenerek taşıma, sigorta gibi maliyet ve sorumlulukların ithalatçıya devredildiği teslim şeklidir.

CFR – (Cost and Freight) Navlun Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına ait taşıma 
bedelinin (navlun) ihracatçı tarafından ödendiği, sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu 
teslimdir.

CIF – (Cost, Insurance and Freight) Masraflar, Navlun, Sigorta Ödenmiş Teslim; Yükleme masrafları 
ile eşyanın ithalatçının ülkesinde belirlenen teslim alanına kadar taşıma bedeli, sigorta masrafları 
karşılanmış olarak teslim edilmesidir.



94

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler; ticari, resmi, taşıma, sigorta ve finansman belgeleridir. 

1. Ticari Belgeler

a) Proforma Fatura: Satıcı firma tarafından düzenlenen ve alıcı firmaya gönderilen bir tür satış 
teklifidir. Satın alınması talep edilen mal veya hizmetin adı, birim fiyatı, bu fiyatın hangi süre için 
geçerli olduğu, ödeme şartları, teslim şekli v.b diğer bilgileri içerir.

b) Ticari Fatura: Satıcı firma tarafından alıcı firma adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını 
gösteren bir belgedir. Genel olarak aşağıdaki hususları içerir;
 Düzenlendiği dilde “fatura” başlığı,
 Satıcı ve alıcı firmanın ticari ismi/unvanı, adresi, kaşesi, imzası,
 Faturanın düzenlenme tarihi ve numarası,
 Malın tam tanımı,
 Birim fiyatı ve toplam fiyatı,
 Teslim şekli,
 Ödeme şekli,
 Malın ağırlığı ve miktarı

c) Çeki Listesi: Ticari faturada belirtilen malın brüt ve net ağırlığına ilişkin bilgilerin ayrı bir belgede 
beyan edilmesidir. Gümrüklerde malların sayılması sırasında veya hasar durumunda sigorta 
şirketlerince aranan bir belgedir.

d) Koli / Ambalaj Listesi: Bu belge; paket, ambalaj, koli veya konteynır içindeki malların miktarlarını 
belirtmek için düzenlenen belgedir.

e) Spesifikasyon Belgesi: Koli listesindeki bilgilere ek olarak her kalem mala ait birim fiyatı ve tutarını 
da gösterir.

f) İmalatçının – Satıcının Kalite veya Gözetim Belgesi: İmalatçı veya satıcı firma tarafından tanzim 
edilen ve kendilerince malın incelendiğini, sözleşme veya sipariş niteliklerine uygun olduğunu teyit 
eden bir belgedir.

g) Üçüncü Tarafın Düzenlediği Kontrol Belgesi: İthalatçı firma, sipariş ettiği malın niteliklerinin sipariş 
evsafına uygun olup olmadığı konusunda malın incelenmesi ve kalite kontrolünün bağımsız veya 
tanınmış bir kontrol / gözetim şirketince yapılmasını isteyebilir. 

h) İmalatçının Analiz Belgesi: Maden veya Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların ithali 
veya ihracı söz konusu olduğunda, formüllerindeki elementlerin isimlerinin ve oranlarının gösterildiği 
bir belgedir.
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2. Resmi Belgeler

a) Menşe Şahadetnamesi: Malların menşeini yani imal edildikleri ülkeyi gösteren, bu amacın yanı 
sıra bazı ülkelerden ithal edilen mallara indirimli gümrük vergisi uygulaması için ibrazı gereken, 
genellikle yerel ticaret odalarınca onaylanan bir belgedir.

b) Dolaşım Belgesi (A.TR): Malların, Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerden Türkiye’ye doğrudan doğruya nakledilmesi halinde düzenlenen ve ihracatçı ülke 
çıkış gümrüklerince, ihraç sırasında vize edilen bir belgedir.
Söz konusu Belge gümrük vergilerinin hesaplanmasında bir takım indirimler sağladığından, 
düzenleme tarihinden itibaren 4 ay içerisinde ilgili giriş gümrüğüne ibraz edilmelidir.

c) EUR.1 Belgesi: Türkiye’nin Türk mallarını teşvik amaçlı Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı 
ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil 
ürünlerin ihracatında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi 
kapsamına dahil ürünlerin ihracında EFTA ülkeleri, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış 
olan diğer ülkeler ile ticarette ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı 
anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretinde malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen 
ve Gümrük İdaresince vize edilen belgedir.
EFTA Ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn), İsrail, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, 
Hırvatistan, Bosna–Hersek, Fas, Filistin ve Tunus’a yapılan ihracatta EUR.1 Belgesi düzenlenmektedir.

d) Tasdikli Fatura: Bazı ithalatçı ülkeler, ticari faturaların, ihracatçının ülkesinde bulunan kendi 
büyükelçilikleri veya konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isterler. İhracatçı, kendi ticari 
faturasını düzenleyip ilgili ülkenin elçilik veya konsolosluğuna tasdik ettirdikten sonra diğer belgelerle 
birlikte gerekli işlem için bankasına verir.

3. Taşıma Belgeleri

a) Deniz Konşimentosu: Gemi şirketinin veya onun yetkili acentesinin malı yükletene verdiği, emre 
ve nama düzenlenebilen ve belge konusu malların taşınmak üzere kabul edildiğini gösteren bir 
makbuz ve aynı zamanda yükleme kaydı konduğunda bir taşıma sözleşmesidir. Belirtilen malın 
mülkiyetini de temsil eder ve belgenin ciro edilmesiyle mal el değiştirir. Deniz konşimentosu kıymetli 
evrak hükmündedir.
1) Yükleme Konşimentosu / Tesellüm Konşimentosu
Taşımacının teslim aldığı malların gemiye yüklenip yüklenmediğine göre iki çeşit konşimento 
düzenlenmesi mümkündür.
2) Temiz Konşimento / Kirli (kusurlu) Konşimento
Taşımacının teslim aldığı mallarda veya ambalajlarda kusur tespit edip etmediğine göre iki çeşit 
konşimento düzenlenmesi mümkündür.
3) Bayat Konşimento 
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Akreditifte bütün belgelerin ibrazı için bir vade tarihinin (akreditif vadesi) belirtilmesinin yanı sıra, 
taşıma belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren ibraz edilebileceği bir sürenin de (belge ibraz 
süresi) belirtilmesi gerekir. Böyle bir süre belirtilmediği takdirde, bankalar sevk tarihinden itibaren 21 
gün içinde ibraz edilmeyen taşıma belgelerini kabul etmezler.
Konşimentoların düzenlenme şekli
Akreditif şartlarıyla açıkça değiştirilmediği veya uygulama dışı bırakılmadığı sürece konşimentolar 
iki şekilde düzenlenir.
1) Nama yazılı konşimento (Straight B/L)
Konşimento üzerinde “Consigned to…..(isim)” ifadesinin yer aldığı ve gönderilenin adına düzenlenen 
konşimentolardır. Mallar konşimento üzerinde ismi yazılı kişi veya firmaya teslim edilir. Bu tür 
konşimentolar ciro yoluyla devredilemez, ancak temlik ve teslim ile başka kişiye devredilebilir.
2) Emre yazılı konşimento (Negotiable B/L)
Emre yazılı konşimentolar aşağıdaki şekillerde düzenlenebilir.
1- Konşimento alıcının bankasının emrine düzenlenebilir.
2- Konşimento satıcının bankasının emrine düzenlenebilir.
3- Konşimento “emre” (to order) düzenlenebilir.

b)Taşıma Senetleri
Havayolu Taşıma Senedi
AWB (Airway Bill)

FIATA Belgeler
FCR (Forwarder’s Certificate of Receipt)
FCT (Forwarder’s Certificate of Transport)

Karayolu Taşıma Belgesi
CMR (Convention Marchandises Roiters)
ing: International Consignment Note)

Hamule Senedi
CIM (Rail Consignment Note)

4- Sigorta Belgeleri
Sigorta Belgeleri, kapsanan riskleri ve sigortalanan malların değerini gösterir bir belge olan sigorta 
sertifikası ve sigorta sözleşmesinin en kesin delili sigorta poliçesidir.

a. Sigorta Sertifikası
Sigorta şirketi ile sigortalanan arasında bir anlaşmaya varılmasından sonra, sigortalanan sigorta 
şirketine her sevkiyatın değerini ve ayrıntılarını bildirir. Bunun üzerine sigorta şirketi, kapsanan 
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riskleri ve sigortalanan malların değerini gösterir bir belge düzenler ve sigortalanana iletir.
Sigorta sertifikası da, sigorta mektubu gibi bankalar dahil üçüncü şahıslar nezdinde bir güvence 
oluşturmaz.

b. Sigorta Poliçesi
Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin en kesin delilidir. Kapsanan risklerin tüm ayrıntıları sigorta 
poliçesinde gösterilir.
Sigorta belgelerinin bankalarca kabul edilebilir olmasında şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:

5- Finansman Belgeleri
a) Poliçe: Poliçe, bir kişinin imzalayarak bir başka kişiye yönelttiği ve o kişiden belirtilmiş bir süre 
sonra talep edildiği anda, belirlenmiş bir miktarda parayı kendisine veya belirlenmiş bir üçüncü 
kişiye ödenmesi için düzenlediği yazılı bir ticari senettir. Bir poliçede daima keşideci (drawer), lehdar 
ve muhatap (drawee) olmak üzere üçlü bir ilişki söz konusudur. Kıymetli evrak niteliğine sahip bir 
kambiyo senedidir ayrıca poliçeler şekil şartlarına haiz evraklardır. Poliçede, “düzenlendiği dilde 
poliçe sözcüğünü içerir-draft- kelimesi”, “ödenecek kişi-drawer”, “döviz cinsi ve tutarı”, “keşide yeri 
ve tarihi”, “keşidecinin kimlik bilgileri” ve “vade” unsurları mutlaka yer almaktadır. 
b) Antrepo Makbuzu (Warehouse Receipt) : Malın saklanmak üzere antrepoya alındığını gösterir 
belge olmakla birlikte ayrıca bir finansman belgesi olma özelliği taşır. Ancak ciro edilebilme özelliği 
bulunmaz. Söz konusu belge üzerinde, malın miktarı, cinsi, teslim alındığı tarih, teslim alınan malın 
hacizli olup olmadığını gösterir şerh, antreponun bulunduğu bölge ve tahsil edilecek ücret ve tutarlar 
yer alacaktır.

c) Rehin Senedi (Trust Receipt) : İthalatçının ülkesindeki bankasının, ihracatçıya yapılacak ödemeyi 
muteber müşterisi olan ithalatçı adına üstlenmesi durumunda ortaya çıkan işleme ilişkin belgedir. 
Burada ithalatçı adına açılmış gayri nakdi nitelik taşıyan bir kredi söz konusu olmaktadır. Uygulamada 
banka, ihracatçıya ödemeyi yapar ve ödeme miktarı kadar müşterisi konumunda olan ithalatçının 
hesabına ithalatçıyı borçlu kaydeder. Ancak doğaldır ki banka mevcut durumda, teminat olarak, 
ithal edilecek malların veya malların üzerindeki hakkın veya malların satışından elde edilecek gelirin 
kontrolünde olmasını isteyecektir. Banka, ithalatçı kendisine kredi borcunu ödeyene kadar geçerli 
olacak şekilde ithalatçıdan Rehin Senedi alır. 

d) Teslim Emri (Delivery Order) : Bir dış ticaret işleminde malı satın almaya karar veren ithalatçı, 
bunun bedelini bankaya ödeyecektir. Bu duruma istinaden, bankanın emrinde hazır bulunan malın 
tamamının veya bir kısmının alıcıya teslim edilmesi için, bankanın, antrepo görevlisine ulaştırılmak 
üzere verdiği ve malın alıcıya teslim edilmesi yönündeki talimatına Teslim Emri-Delivery Order denir. 
Alıcı, bu belgeyi ibraz ederek malı antrepodan çekip alabilir. 
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DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ

Ödeme Yöntemi Seçimi ile İlgili Temel Noktalar:
 
Her ödeme yöntemi ithalatçı ve ihracatçı için değişik risk değerlerine sahiptir.

İhracatçılar açısından ödemesi alınmamış bir yükleme ithalatçıya verilmiş bir hediye niteliğindedir.
 
Bu yüzden ihracatçılar ödemenin mümkün olan en kısa zamanda ellerinde olmasını isterler. 
İhracatçılar için en makbul ödeme yöntemi sipariş verilir verilmez veya yükleme yapılmadan önce 
alabildikleri ödeme yöntemidir.

İthalatçılar açısından ise ürünler gelmeden önce yapılmış olan her ödeme bir nevi ihracatçıya 
yapılmış bağış niteliğindedir. 

Dolayısı ile ithalatçılar için ürünleri bir an önce alıp ödemeyi mümkünse ürünleri sattıktan sonra 
yapmaya çalışmak kendi çıkarları açısından en uygun davranıştır.

1) Peşin Ödeme (Cash Payment / Advance Payment / Prepayment / Cash Before Delivery)
İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde 
ihracatçı herhangi bir risk üstlenmemekte, ithalatçı ise malların gönderilmemesi yada malların 
sipariş evsafına uygun olmaması gibi nedenlerden dolayı zarara uğrama riski taşımaktadır.
Peşin ihracat bedelleri, bankalar aracılığıyla havale şeklinde, ithalatçı, ihracatçı veya bunlar adına 
hareket ettiğini beyan eden üçüncü kişilerce çek ve efektif olarak, döviz satan kişinin yurt dışında 
yerleşik olduğunun tevsiki veya kredi kartının yurt dışından verilmiş olduğunun tespiti halinde kredi 
kartıyla tahsil edilebilir.

2) Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödendiği ödeme 
şeklidir. İhracatçı malını sevk ettikten sonra, sevkiyata ilişkin vesaiki doğrudan veya bedelsiz teslim 
edilmek kaydıyla bir banka aracılığı ile ithalatçıya gönderir. İhracatçının en çok risk üstlendiği 
ödeme şeklidir. Mal bedelinin ödenmesi malların teslim alınmasından sonra gerçekleştiğinden, mal 
bedelinin ödenmemesi riski mevcuttur.

3) Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents / Documentary Collections)
İhracatçının ithalatçı ile yaptığı satış sözleşmesine uygun olarak malları sevk etmesinden sonra 
bunları temsil eden sevk vesaiklerinin ödeme veya poliçe kabulü veya bono düzenlenmesi 
karşılığında banka aracılığı ile ithalatçıya teslimine imkan veren bir ödeme şeklidir. Banka ihraç 
bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya teslim eder.
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4) Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeyi bir poliçenin araç olduğu 
ödeme şeklidir.

Kabul Kredili Akreditif: Uluslararası kurallara ve mevzuata göre açılan akreditiflerde sevk belgelerinin, 
bu belgelerle birlikte sunulan poliçenin ithalatçının bankası veya muhabir bankaca kabulünü takiben 
serbest bırakılarak bedellerinin poliçe vadesinde ödenmesine imkan veren bir ödeme şeklidir.

Kabul Kredili Vesaik Mukabili: Bankanın sevk belgelerini bu belgelerle ekli poliçenin ithalatçı 
tarafından kabulünü takiben ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal bedelinin 
ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir.

Kabul Kredili Mal Mukabili: İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından 
ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekleştiği bir ödeme şeklidir.

5) Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)
İthalatçının talep ve talimatı üzerine veya bizzat kendi adına işlem yapan bir bankanın akreditif 
şartlarına uyulması kaydıyla ve akreditifte şarta bağlanan vesaikin ibrazı karşılığında,

İhracatçıya veya onun emrine ödeme yapacağı veya ihracatçının çekeceği poliçeleri kabul edeceği 
ve ödeyeceği, veya
Böyle bir ödemeyi yapması veya çekilen poliçeleri kabul etmesi için diğer bir bankayı yetkili kıldığı, 
veya 
Diğer bir bankayı iştira işlemi yapmaya yetkili kıldığı bir düzenlemedir.

Kısaca, ithalatçının verdiği talimat doğrultusunda, ithalatçının çalıştığı bankanın belirli bir meblağa 
kadar ve belirli bir vade için istenilen koşulların yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından ihraç edilen 
malların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt eden 
ödeme şeklidir.

Akreditifli Ödeme
Akreditif, bir bankanın başka şahıs lehine belli miktarda ve belli bir süre ile nezdinde kredi açması 
için muhabirine verdiği yazılı talimattır.

Bir başka deyişle; ihracat ve ithalat yapanların şahsi itibarlarının yerine bir bankanın itibarının 
yer alması olup, sevk sırasında ihraç edilen mal bedelinin ihracatçının eline emniyetle geçmesini 
sağlayan bir taahhüttür. Esas olarak, hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı koruyan bir işlemdir. İhracatçı, 
malların sevkini müteakip şartlara uygun vesaiki bankasına ibraz ettiği takdirde, ödemenin kendisine 
yapılacağının garantisi altındadır. Öte yandan ithalatçı ise, sevkiyat gerçekleştirilmeden ödemenin 
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yapılmayacağını ve ihracatçıya ancak uygun vesaik ibrazı karşılığında ödemenin yapılacağını bilir.

Bir akreditifte banka, ithalatçı ve ihracatçı arasında aracılık rolünü üstlenir ve belirli koşulların yerine 
getirilmesinden sonra ihracatçıya ödemenin yapılacağına dair teminatı ithalatçının yerine banka 
verir. Bu nedenle, banka akreditif şartlarının yerine getirilip getirilmediği hususunu kendisine ibraz 
edilen vesaiki dikkatle inceledikten sonra belirler ve vesaik uygun ise ihracatçıya ödemeyi yapar.

Akreditifin Tarafları:
a- Amir Firma
İthalatçı firma olup, ihracatçı firma ile yapmış olduğu sözleşmeye veya ihracatçı firmadan temin ettiği 
proforma faturaya göre, akreditifin ödeme şeklini, talep edeceği belgelerin ayrıntılarını ve adedini, 
varsa özel şartları da belirterek akreditifin açılması konusunda bankasına talimat veren alıcıdır.

b- Amir Banka
İthalatçının talimatı üzerine küşat mektubunu hazırlayarak, ihracatçının bankasına gönderen ve 
akreditif şartlarının yerine getirilmesi karşılığında ödeme yapılacağı konusunda muhabirine karşı 
ödeme taahhüdüne giren bankadır.

c- Lehtar Banka
– İhbar Bankası
Amir bankadan aldığı küşat mektubunu, ihracatçıya veya ihracatçının talep edeceği bir başka 
bankaya ihbar eden bankadır. İhbar bankasının, ihbar görevinin yanında teyid/iştira görevleri de 
olabilir.
– Teyid Bankası
İhracatçıya akreditifi teyid eden, yani şartlarına uygun vesaikin ibrazı karşılığında ödeme yapılacağı 
taahhüdüne giren bankadır.
– İştira Bankası
İhracatçının, akreditif konusu vesaiki ibraz ettiği bankadır. Banka, ibraz edilen vesaikin incelenmesine 
ve şartlarına uygunluğunu müteakip vesaiki iştira eder, yani bedelini ihracatçıya öder. Uygulamada 
genellikle iştira ve teyid bankaları aynı bankadır.
– Rambursman Bankası
Amir bankanın ödemeyi yapacak olan bankasıdır. Amir bankadan aldığı yetkiye istinaden, ismi 
verilen bankanın talebi üzerine bedelini, komisyon ve masraflar tutarını o bankaya öder, varsa kendi 
komisyonu ile birlikte amir bankanın nezdindeki hesabını borçlandırır.

d- Lehdar Firma
Lehine akreditif açılan ihracatçı firma olup, şartlarına uygun vesaiki iştira bankasına ibraz ederek 
vesaik bedelini tahsil eden satıcıdır.
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Akreditifin İşleyişi

Akreditifin Kullanım Şekline Göre Türleri
1- Kabilirücu / Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)
İhracatçıya önceden bildirilmeden, herhangi bir anda amir banka tarafından, amirin firmanın talebine 
istinaden iptal edilebilen bir akreditif çeşididir.
Ancak, amir bankanın iptal talimatını almadan önce, iştira bankası uygun vesaiki almış ve karşılığında 
ödeme yapmış veya ödeme taahhüdüne girmiş ise, amir banka iştira bankasının ödeme talebini 
karşılamak zorundadır.
(ICC 600’ün yürürlüğe girmesiyle bu tür ortadan kaldırılımış olup tüm akreditifler ‘’aksi belirtilmedikçe’’ 
Gayrikabilirücu olarak kabul edilmiştir.)

2- Gayrikabilirücu / Dönülemez Akreditif (Irrevocable L/C)
Dönülemez akreditif; amir firmanın, amir bankanın, lehdar bankanın ve lehdarın birlikte onayı 
olmadan kesinlikle iptal edilemeyen bir akreditif çeşididir.

3- Teyitsiz (Unconfirmed L/C)
Akreditifin, ihbar bankası tarafından ihracatçıya (amir bankanın talimatı doğrultusunda) “teyitsiz” 
olarak ihbar edildiği bir akreditiftir, ihbar bankasının ihracatçıya hiçbir ödeme / iştira / kabul taahhüdü 
yoktur.

4- Teyitli (Confirmed L/C)
Akreditifin, ihbar bankası tarafından ihracatçıya (amir bankanın talimatı doğrultusunda) “teyitli” olarak 
ihbar edildiği bir akreditiftir, amir bankanın lehdar bankasına, lehdar bankasının da ihracatçıya karşı 
kesin ödeme taahhüdü oluşur.
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5- Devredilebilir (Transferable L/C)
Akreditif, devredilebilir şartını taşıyor ise ihracatçı firma, kendisine ait yükümlülük ve alacaklarını 
bir başka bir veya birkaç ihracatçı firmaya devredebilir. Devir işlemi sadece bir kez yapılabilir, yani 
devredilen ihracatçının başka bir ihracatçıya devir hakkı yoktur. Bu tür akreditiflerde, lehdar banka 
ihracatçının devir talimatını aldığı zaman, amir bankayı bilgilendirmek ve onayını almak zorundadır.

6- Rotatif / Döner (Revolving L/C)
Akreditif şartlarına göre, kullanıldıkça otomatikman yenilenerek tekrar kullanılabilir hale gelen bir 
akreditiftir. Bu tür akreditiflerde yenilenme, meblağ ve kullanım süresine bağlı olabilir

7- Kısmi Peşin Ödeme (Red Clause)
Bazı durumlarda ithalatçı firmalar, ihracatçının talebine istinaden ihracatçıya sevkiyatın yapılmasından 
önce akreditif tutarının tamamını veya bir miktarını peşin ödeme yapmak isteyebilirler. Böylece 
ihracatçı, malın üretimi ile ilgili ön finansman desteği sağlamış olur. Bu şartı taşıyan akreditifler Red 
Clause olarak adlandırılır. Bu tür akreditiflerde ihracatçıdan, akreditifi açan banka veya ithalatçı 
lehine, kısmi peşin ödenen kısım için teminat mektubu vermesi istenebilir.

8- Kısmi Peşin Ödeme (Green Clause)
Green Clause akreditif de Red Clause akreditifte olduğu gibi, ihracatçı firmaya malları sevk 
etmesinden önce akreditiften kısmi tahsilât yapma imkanı tanımaktadır. Mal sevkiyatından önce, 
ihracatçı hazırlamış olduğu bir bölüm malları bir üçüncü şahıs ambarına, “amir banka emrine” 
depolayarak, ambar firması tarafından düzenlenen ambar teslim makbuzunu bankasına iletir 
ve depoladığı mal bedelinin belirlenmiş bir yüzdesi oranında lehine açılmış olan green clause 
akreditiften tahsilât yapar. Yapılan peşin ödemeler, sevk konusu malların mülkiyetinin amir bankaya 
devredildiğini tevsik eden ambar teslim makbuzu ile garanti altına alınmış olur.

9- Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)
Genelde; ihracatçı firma, lehine gelen akreditif konusu malları bir başka ülkeden satın almak için, 
akreditifin geldiği bankaya başvurarak ve lehine gelen ihracat akreditifini teminat göstererek söz 
konusu malların satıcısı lehine bir ithalat akreditifi açtırır. Risk taşıdığından, bu tür akreditiflerde 
ihracat akreditifinin teminat olarak kabulü bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Risk, ihracatçının 
ilk akreditifte istenen vesaiki herhangi bir nedenle oluşturamaması halinde ortaya çıkar. Bu 
durumda, ihracat akreditifinden para çekilemeyecek, öte yandan ithalat akreditif tutarının ödenmesi 
ise kaçınılmaz olacaktır.

Akreditifin Ödeme Şekline Göre Türleri
1. Vesaik ibrazı üzerine Ödemeli (Sight L/C)
Akreditif şartlarına uygun vesaikin, akreditif vadesi içinde, ihracatçı tarafından iştira bankasına yada 
ihbar bankası tarafından amir bankaya ibrazı üzerine ödeme yapılması öngörülen akreditiftir.
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2. Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C)
Akreditif bedelinin, akreditif şartlarına uygun vesaikin ibrazından sonraki bir tarihte ödenmesine 
imkân veren akreditiftir.
Bu tür akreditiflerde vade, fatura veya konşimento tanzimi tarihinden itibaren başlar ve bu tarihten 
sonraki belli (30,60, 90, 120 gün v.b.) bir tarihte ödeme yapılması imkanı verir.

Dış Ticarette Yeni Bir Ödeme ve Finansman Şekli : BPO (Bank Payment Obligation)
Günümüzde dış ticaret işlemlerinde çoğunlukla kullanılan ödeme şekli mal mukabili, vesaik mukabili, 
peşin, akreditif vb. unsurlarla karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemlerde alıcı ve satıcı için risk ne 
kadar artarsa operasyonel güçlük ve maliyet de doğru orantılı olarak artmaktadır. Örneğin akreditif 
işlemi için sunulması gereken operasyonel yük ve maliyet, riski düşürse de işlemin son maliyetini 
etkileyen ölçülebilen ve/veya ölçülemeyen noktaları beraberinde taşımaktadır. Bu noktada bankacılık 
sisteminin ürettiği son çözüm; BPO (Bank Payment Obligation - Banka Ödeme Yükümlülüğü) 
seçeneğidir.

Banka Ödeme Yükümlülüğü sistemi hem riski azaltan, hem de operasyonel yük ve maliyeti düşüren 
bir unsurdur. Aslında akreditifle mal mukabilinin karışımı diyebiliriz. Garanti unsurunu kaybetmeyip, 
işlem kolaylığını da ortaya koymaktadır. İşlem öncesinde veya sonrasında sağlanabilen finansman 
imkanı da artı değer sunan bir özelliğidir.

Dış Ticarette Yeni Bir Ödeme ve Finansman Şekli : BPO (Bank Payment Obligation)
Sistemin işleyişi akreditif gibi görünse de operasyon belgeler üzerinden değil, merkezi sistem 
tarafından online yapılmaktadır. Satıcı işleme ait evrakları alıcıya gönderiyor. Evraklarda yer alan 
verileri Lehdar Bankaya bildiriyor. Banka herhangi bir evrak transferi yapmak zorunda kalmıyor. 
Lehdar Banka verileri BASELINE sistemine yüklüyor. Bu aşamada alıcı da Yükümlü Banka’ya 
işlemin şartlarını veri olarak bildiriyor. Yükümlü banka da bu verileri aynı BASELINE sisteme 
yüklüyor. Veritabanındaki şartlar, ilk veriler ile uyuşuyorsa yükümlü banka ödeme yapmayı taahhüt 
ediyor. Böylelikle daha hızlı ve güvenli bir sistem içinde dış ticaret işlemi gerçekleştiriliyor.

Finansman anlamında da Lehdar Banka Satıcıya sevk öncesi veya sevk sonrası finansman imkanı 
sunuyor. Lehdar Bankanın güvencesi yükümlü bankanın veritabanındaki şartlar uyumlu olduğunda 
ödemeyi garanti etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bankaların bu sistemi uygulayabilmesi için bu veritabanını edinmesi ya da geliştirmesi gerekmektedir. 
Finansal kuruluşların üye oldukları bu havuz Trade Services Utility - TSU olarak adlandırılmaktadır.
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İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi :
Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu 
fuarlara uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacına yönelik bir destektir.
Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında 
gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme 
ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.
* Başvuru Mercii         : İhracatçı Birlikleri
* Yararlananlar           : Yerli Fuar Organizatörleri
* Destek Oranı           : % 50
Desteğin Kapsamı :
– Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD dolarına kadar % 50 oranında
– Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD dolarına kadar % 50 oranında
– Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD dolarına 
kadar % 50 oranında
desteklenmektedir.

2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi :
Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite 
ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum 
ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini 
gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan 
karşılanmaktadır.
* Başvuru Merci : İhracatçı Birlikleri
* Yararlananlar : Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım 
sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ (Anonim Şirket) ile Sektörel 
Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ (10 KOBİ’nin AŞ. kurması)
Destek Oranı            : % 50
Desteğin Kapsamı :
-ISO 9000 Serisi,  ISO 14000, CE İşareti,Uluslararası nitelikteki diğer Kalite ve Çevre Belgeleri,ISO 
22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri ile Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri 
ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla Laboratuvar Analiz Raporlarının alımına yönelik olarak yapılan 
belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD 
dolarına kadar desteklenmesini kapsamaktadır. 3) İstihdam Yardımı :
Sektörel Dış Ticaret Şirketi ünvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini 3) 3)  

3) İstihdam Yardımı
Sektörel Dış Ticaret Şirketi ünvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini 
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yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması 
amaçlanmaktadır.
* Başvuru Mercii                    : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
* Yararlananlar                      : SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketi)
* Destek Oranı                      : % 75
* Desteklenecek Eleman Sayısı : 1 Yönetici & 2 Eleman
* Destek Süresi                     : 1 yıl (azami)

Desteğin Kapsamı :
İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında 
karşılanacaktır.
– Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD doları
– Her bir eleman için 9.000 ABD doları karşılığı TL tutarını geçemez.

4) Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty’nin 
Desteklenmesi :
Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında 
tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai 
faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere 
ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamında firmalara yurt içinde 
ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının 
pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin 
giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında 
gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Dış ticaret Müsteşarlığına müracaat 
edeceklerdir. “TURQUALITY” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/
danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. 
İlgili tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler :
* Yurt dışında Onay Yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Konsolosluklar
* Başvuru Mercii            : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
* Başvuru Süresi            : 6 ay
* Yararlananlar              : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai 
faaliyette bulunan şirketler
* Destek Oranı              : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri % 80)
* Destek Süresi             : 4 Yıl (Marka Destek Proğramı) – 5 Yıl (TURQUALITY Destek Proğramı)

İlgili tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler :
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* Yurt dışında Onay Yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Konsolosluklar
* Başvuru Mercii  : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
* Başvuru Süresi  : 6 ay
* Yararlananlar  : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya 
sınai faaliyette bulunan şirketler
* Destek Oranı  : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri % 80)
Destek Süresi  : 4 Yıl (Marka Destek Proğramı) – 5 Yıl (TURQUALITY Destek Proğramı)
Desteğin Kapsamı  :
I. İhracatçı Birliklerinin; Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 
250.000 $
II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları 
en fazla 100.000$
III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin; İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile  ilgili 
olarak :

a) Marka Destek Proğramı Kapsamındaki Firmalar İçin :
– Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
– Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 $
– Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon 
giderleri en fazla 200.000 $
– Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 
200.000 $
– Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 
200.000 $
– Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can , mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin 
harcamaları en fazla 50.000 $
– Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek 
mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere toplam 
10 mağaza

b) TURQUALITY Destek Proğramı Kapsamındaki Firmalar İçin :
– Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY 
Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
– Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin 
harcamaları,
– TURQUALITY Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel 
ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı),
– Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
– Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, 
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dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve 
belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza) ; demirbaş-dekorasyon 
giderleri en fazla 100.000 $
b) TURQUALITY Destek Proğramı Kapsamındaki Firmalar İçin :
– Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurt dışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, 
demirbaş, komisyon giderleri,
– Farklı markaların satıldığı showroom / büyük mağaza (department store), hipermarketlerde 
kiraladıkları reyon / showroom / gondol / satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, 
hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
– Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek 
mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere 1 yılda 
10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar,
– İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri,

5) Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları :
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararına istinaden 9 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2004/5 sayılı “Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak 
Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ”in amacı ülkemizin mal ve hizmet ihracını arttırmak için teknik 
müşavirlik firmaları, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları (SÖSK), 
Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörlerinin yurt dışı ve yurt içindeki bazı 
faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik devlet yardımlarını kapsamaktadır.
İlgili tebliğ kapsamında, Türk teknik müşavirlik firmaları, firma grupları ve sektörel özel sektör 
kuruluşlarına, çerçevesi ve başvuru esasları aşağıda belirtilen şekilde ; ofis desteği, pazar araştırması 
desteği, fuar/konferans/seminer desteği, fizibilite etüdü hazırlanması desteği ve sözleşme desteği 
verilmektedir.

A) OFİS DESTEĞİ :
a) Firmalara:
– Demirbaş Desteği: Bir defaya mahsus 15.000 $’ı aşmamak kaydıyla % 70’i
– Kira Desteği: Yıllık 25.000 $’ı aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i , ikinci yıl % 50’si , üçüncü yıl % 
30’u
– Tanıtım Desteği: Yıllık 5.000 $’ı aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i , ikinci yıl % 50’si , üçüncü yıl 
% 30’u
– Yönetici ve Büro Personeli İstihdamından Kaynaklanan Harcamaların :
* Yönetici Personel : Yıllık 35.000 $’ı
* Büro Personeli: Yıllık 10.000 $’ı aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl 
% 30’u Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.
b) Firma Grupları:
Firma gruplarının yurt dışında ofis açması halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan 
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masraflarının 15.000 $’ı aşmaması kaydıyla % 70’i ve kira, tanıtım, personel giderleri ve müşavirlik 
hizmetleri satın alımı kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının 2 firma olmaları halinde 105.000 
$’ı, 3 firma olmaları halinde 125.000 $’ı, 4 firma ve üzeri olmaları halinde 145.000 $’ı aşmamak 
kaydıyla birinci yıl % 70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl % 30’u Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan 
karşılanır.
c) SÖSK (Sektörel Özel Sektör Kuruluşları):
Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın üyeleri adına yurt dışında ofis açmaları halinde, demirbaşlarının 
bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 $’ı aşmaması kaydıyla % 70’i ve kira, tanıtım, 
personel giderleri ile müşavirlik hizmeti satın alım kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının birinci 
yıl 145.000 $’ı, ikinci yıl 125.000 $’ı, üçüncü yıl 105.000 $’ı aşmamak kaydıyla % 70’i Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

B) PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ:
a) Firma ve Firma Gruplarına :
– Teknik personel istihdamı
– Ulaşım giderleri
– Konaklama giderleri
– Danışmanlık hizmeti alımı
– Yazılı veya sözlü çeviri hizmet alımlarından doğan masraflarının 25.000 $’ı aşmaması kaydıyla % 
95’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.
b) Sektörel Özel Sektör Kuruluşları (SÖSK) :
– Teknik personel istihdamı
– Ulaşım giderleri
– Konaklama giderleri
– Danışmanlık hizmeti alımı
– Yazılı veya sözlü çeviri hizmet alımlarından doğan masraflarının 30.000 $’ı aşmaması kaydıyla % 
95’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

C) FUAR / KONFERANS / SEMİNER DESTEĞİ:
Yurt Dışında Düzenlenen Fuarlara Katılım :
a) Firmalar :
Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörlerine m2 
üzerinden ödeyecekleri katılım bedelinin 20.000 $’ı aşmamak üzere % 70’i Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu’ndan karşılanır.
b) Fuar Organizatörü :
SÖSK tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/
videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle 
iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamaların 30.000 $’ı aşmamak üzere % 70’i 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.
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Seminer ve Konferans Katılımı :
a) Firmalar :
Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Milli Katılımı gerçekleştirecek Seminer, Konferans 
Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 2.000 $’ı aşmamak kaydıyla % 70’i Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.
b) Seminer Konferans Organizatörü :
– Seminer Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, 
elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile 
yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb tanıtım faaliyetlerine ilişkin 
harcamaların 30.000 $î geçmemek üzere % 70’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.
– Seminer Konferans Organizatörü tarafından yurt içinde düzenlenecek olan Uluslararası Seminer, 
Konferans, vb faaliyetlere ilişkin olarak Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek 
organizasyona yönelik harcamaların her bir organizasyon için 100.000 $’ı geçmemek kaydıyla % 
70’i ve söz konusu organizasyonlara yurt dışından davet edilecek en fazla 20 (yirmi) katılımcının yol 
ve konaklama giderleri 50.000 $’a kadar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

D) FİZİBİLİTE ETÜDÜ HAZIRLANMASI DESTEĞİ:
Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazar ülkelerdeki yatırım projelerine ilişkin karar alma 
süreçlerinde Türk teknik müşavirlik firmalarının yer almasını sağlayarak, söz konusu projelerde Türk 
mal ve hizmetlerinin kullanılması potansiyelinin hayata geçirilmesi veya arttırılmasını teminen, yurt 
dışında Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun projelerin fizibilite etüdü çalışmalarının teknik 
müşavirlik firmalarınca gerçekleştirilmesine ilişkin masraflar, proje başına 300.000 $’ı geçmemek 
kaydıyla, Müsteşarlık ile söz konusu teknik müşavirlik firması arasında düzenlenen Hizmet 
Sözleşmesinde belirtilen miktar ve hükümler çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan 
karşılanır.
 
E) SÖZLEŞME DESTEĞİ:
Yurt dışında açılan müşavirlik hizmetlerine ilişkin ihalelere iştirak edecek olan veya ihalesiz olarak 
doğrudan sözleşme yapılması olanaklarını takip eden girişimci teknik müşavirlik firmalarının, hizmet, 
vekalet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmede belirtilen bedelin 
% 20’sini geçmeyecek şekilde firmalara, her takvim yılı için en fazla 100.000 $’ı aşmamak kaydıyla 
en fazla 300.000 $’a kadar destek sağlanır.

6) Tasarım Desteği:
Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen ; tasarımcı 
şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, 
pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği 
Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur tebliğe 
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ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlenmiştir.
* Yetkili Kuruluş              : Dış Ticaret Müsteşarlığı
* Başvuru Mercii              : İhracatçı Birlikleri
* Yararlanan Firmalar        : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-
Birlikleri
* Destek Süresi               : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri en fazla 4 yıl, Birlikler ve Tasarım 
Dernekleri-Birlikleri Proje bazında
Destek Oranı                    : % 50
Desteğin Kapsamı             :

A) Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
– Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin 
giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $
– Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, 
depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.) ;
* Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
* Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç 
giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $
– Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt 
dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $
– İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $
– Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, 
numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat 
setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza 
açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası 
pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları 
danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik 
Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), 
Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım 
ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, 
iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, 
% 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $desteklenmektedir

B) Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi :
– Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin 
giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $
– Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, 
depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.) ;
* Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $
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* Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç 
giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
– Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt 
dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $
– İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $
desteklenir.
– Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, 
numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat 
setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza 
açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası 
pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları 
danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik 
Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), 
Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım 
ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, 
iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, 
% 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $ desteklenmektedir.

C) Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi :
– Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin 
tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama 
faaliyetlerine ilişkin harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $ tutarında desteklenir.

7) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi :
Bu desteğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve 
danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.
* Yetkili Kuruluş        : Dış Ticaret Müsteşarlığı
* Başvuru Mercii        : İGEME
* Yararlananlar          : Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden 
şirketler
İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, 
Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri veya imalatçıların 
kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri)
Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Proğramları :
Şirketlerin ;
a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
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c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,
d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
ı) Yenilikçilik ve Kümelenme
konuları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konularda, İGEME’den eğitimci statüsü alan eğitimci 
şirketlerden alacağı yurtiçi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam 20.000 $ aşmamak üzere % 70’i 
desteklenir.

İşbirliği Kuruluşlarının ;
a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,
ç) Süreç iyileştirme ve yönetimi,
d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan 
şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,
konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık proğramları çerçevesinde verilen eğitim, 
danışmanlık faaliyet giderleri ile proğram organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla % 
75’i proje bazında 400.000 $ tutarına kadar karşılanır.
Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları
İşbirliği kuruluşunca düzenlenen beş adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, 
pazar ziyaretleri, eşleştirme vb. organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 $ tutarına 
kadar, on adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım 
heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 $ tutarına kadar, aşağıda yer alan 
giderlerinin en fazla % 75’i karşılanır.
a) Ulaşım : Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya 
şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya 
yönelik araç kiralama giderleri,
b) Konaklama : Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,
c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon 
Giderleri :
– Tercümanlık gideri,
– Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
– Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
– Halkla ilişkiler hizmeti gideri Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı
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Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı
Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt 
dışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler,
Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Şirketlerin 
yıllık 50.000 $ tutarına kadar üç yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında 
karşılanır.

8) Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği :
* Yetkili Kuruluş      : Dış Ticaret Müsteşarlığı
* Başvuru Mercii     :
* Yararlananlar       : Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe 
iştigal eden şirketler

Desteğin Kapsamı  :
– Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin 
giderleri, şirketler için % 70, SDŞ’ler için % 80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 $
– Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla 
Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın 
alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya 
kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için % 50, SDŞ’ler için % 60 oranında 
ve yıllık en fazla 30.000 $
– Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli 
ticaret heyeti proğramlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için % 50, SDŞ’ler için 
% 60 oranında ve proğram başına en fazla 10.000 $
– Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça 
uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için % 
50, SDŞ’ler için % 60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 $ tutarında
destek sağlanmaktadır.

9) Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi :
* Yurt Dışı Onay Mercii   : Ticaret Müş. / Ataşeliği
* Yetkili Kuruluş             : Dış Ticaret Müsteşarlığı
* Başvuru Mercii            : İhracatçı Birlikleri
* Başvuru Süresi            : 6 ve 18 ay
* Yararlananlar             : Türkiye’de yerleşik, sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım 
sektöründe iştigal eden şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Desteğin Kapsamı :
I. Mağazaların Desteklenmesi
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– Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en 
fazla 120.000 $
– Ticari şirketler : Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
II. Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi :
– Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en 
fazla 100.000 $
– Ticari şirketler : Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

III. Depoların Desteklenmesi :
– Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 
oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
– Ticari şirketler : Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $
IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi :
– Yurt dışı birimi bulunan ; Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak 
yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en 
fazla 150.000 $
– Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip 
; Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama 
giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $
V. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi :
– Şirketlerin ; Yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve 
korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $
– Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları ; Kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört yıl 
süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt dışı birimi için desteklenmektedir.

E TİCARET
Son yıllarda ülkemizde ve dünyada internet girişimciliği hızla gelişmektedir. İnternet üzerinden 
sağlanan hizmet sayısı ve kalitesi son yıllarda giderek artarken, en hızlı gelişen kanallardan biri 
e-ticaret olmuştur. İnternetten yapılan ticaret işlemleri arasında özellikle perakende e-ticaret, hem 
ülkemizde hem dünyada sahip olduğu potansiyeli önemli bir büyüme ivmesine çevirmiştir. Yakalanan 
bu ivme paralelinde hizmet sağlayıcı, ekonomik değer yaratıcı internet girişimlerinin sayısında, 
teknolojideki gelişmelerin de yardımıyla hızlı bir artış görülmektedir. 
E-ticaret, “mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım-satımı” olarak tanımlanmaktadır. E-ticaret 
olarak değerlendirilen işlemler arasında perakende ticaretin yanı sıra, seyahat harcamaları, dijital 
uygulama indirme, tüketiciler ya da işletmeler arası platformlarda gerçekleşen alışverişler de 
bulunmaktadır. 
E-ticaret faaliyetleri, alışverişi gerçekleştiren oyuncuların niteliğine göre 2 gruba ayrılmaktadır. 
Business to Business (B2B): İşletmeler arası ticaret 
Business to Consumer (B2C): İşletme ile tüketici arasındaki ticaret 
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B2C kategorisinin altında, tüketiciler arası (consumer to consumer- C2C) ve arkadaşlar arası (peer 
to peer-P2P) online ticaret işlemleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda, C2C ticareti gerçekleştiren 
aracı platformlar birer e-ticaret firması olarak faaliyet göstermektedir B2C kategorisindeki işlemler 
markaların kendi internet siteleri ya da uygulamaları üzerinden yapılabildiği gibi, ortak alışveriş 
platformları üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Satılan ürün giyim eşyası, mobilya ve yemek 
gibi fiziksel bir ürün olabileceği gibi dijital ortamda indirilen bir yazılım ya da bir ürün/hizmetin 
kullanımına ait indirim kuponu da olabilmektedir. 

Bir internet girişimi olarak e-ticaret faaliyetinin bu kadar hızlı gelişmesinin sebeplerinden biri, yatırımcı 
firmaya sunduğu çeşitli avantajlardır. En temel avantaj, daha düşük girişim ve işletme sermayesi ile 
daha geniş pazarlara açılma olanağıdır. 

Hızlı büyüme olanağını değerlendirmek isteyen birçok yatırımcı sektöre girmektedir. Firmalar, genel 
anlamda web tabanlı sipariş ve ödeme işlemleri, depolama, paketleme, sevkiyat ve iade gibi lojistik 
işlemler ile sipariş takibi, çözüm uygulamaları ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi operasyonel işlemlerle 
çalışmaktadır. Bunlara ek olarak, satış-pazarlama aşamasında müşteri bilgileri veri analizi, reklam 
ve tanıtım faaliyetleri, marka konumlandırma ve pazarlama stratejileri gibi birçok alanda detaylı 
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, faaliyet zincirine bağlı olarak depolama, kargo, ödeme sistemleri, 
pazarlama ile yazılım ve bilgi teknolojileri (BT) vb. alanlarda 
3. şirketlerden hizmet alınabilmektedir.
E-ticarette kullanılan iş modelleri temel olarak 3 gruba ayrılmaktadır. 
1) İnternetten satın alım ve ödeme - teslimat 
2) İnternetten satın alım - kapıda ödeme ve teslimat 
3) İnternette araştırma - fiziki ortamda alım/satım yapma (ilan siteleri vb.)

E-ticaret hacminin büyümesi, internet penetrasyonunun ve kullanıcılar arasında online alışveriş 
yapma oranının yüksek olması ile doğru orantılıdır. Bunun yanında, “multichannel trading” adı 
verilen çoklu kanallardan yapılan e-ticaretin yaygınlaşması da sektördeki iş hacmini artırmaktadır. 
Bu kapsamda mobil ticaret de, özellikle mobil cihaz kullanım oranının ve harcama eğiliminin yüksek 
olduğu ülkelerde gelişen bir kanal olarak ön plana çıkmaktadır. 2012’de küresel ölçekte yaklaşık 
%25 olan akıllı telefon ile internetten alışveriş yapma oranının, 3 yıl içinde %60’lara ulaşması 
beklenmektedir. Bunun yanı sıra, sosyal medyanın önümüzdeki yıllarda önemli bir online satış/
pazarlama mecrası olabileceği düşünülmektedir.

E-Ticareti Etkileyen Faktörlerdeki Gelişmeler
1. Küresel Ekonomik Trendler 
Global olarak 2019 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 3,5 trilyon ABD Dolarına erişeceği öngörülen pazarın 
ilk beş oyuncusu 2018 yılı öngörülen sonuçlarına göre sırayla: Çin (634 milyar ABD doları), Amerika 
(504 milyar ABD doları), Japonya (123 milyar ABD doları), Birleşik Krallık (103 milyar ABD doları) ve 
Almanya’dır (70 milyar ABD doları). 
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2. Demografik Faktörler 
Demografik faktörler de e-ticaret rakamlarına doğrudan ve dolaylı olarak etki etmektedir. Kalabalık 
nüfus, erişilebilir mevcut ve potansiyel müşteri sayısı anlamına gelmektedir. E-ticaret her ne kadar 
sınır ötesi işlemlere izin verse de tüketiciler dil, uygunluk, teslimat ve hız gibi konular nedeniyle 
ülkelerindeki yerleşik işletmeleri tercih etmektedirler. Yaş, cinsiyet ve toplam nüfus oranları, teknoloji 
kullanım sıklığı, ekonomik faaliyetleri etkileyen unsurların en önemli başlıkları olarak gösterilebilir. 
Genç nüfusa sahip ülkelerde yeni teknoloji adaptasyonu ve bu teknolojilerin kullanım oranı daha 
yaşlı nüfusa sahip ülkelere oranla fazladır. Buna paralel olarak çoğunluğu 75 yaş altı nüfusa sahip 
ülkelerde e-ticaret hacmi diğer ülkelere göre daha fazladır.
Türkiye’nin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 12 milyon 983 bin 97’dir. Bu sayı, Türkiye nüfusunun 
%16,1’ine denk gelmektedir ve bu oran ile Avrupa’nın en genç nüfusunu oluşturan Türkiye, sadece 
yerel anlamda değil küresel şirketler açısından da iyi bir potansiyele işaret etmektedir. Son dönemde 
gerçekleşen Alibaba, Amazon gibi küresel liderlerin yatırımları da bu potansiyeli doğrulamaktadır.
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3. İnternet Altyapısı ve Yaygınlığı 
İnternet penetrasyonu sadece e-ticaret açısından değil aynı zamanda ülkelerin GSMH’lerinde 
yarattıkları büyüme nedeniyle de önem arz etmektedir. Öyle ki bu değerde %10 oranında bir artış, 
küresel GSYİH’de %1,8’lik oranda yükseliş sağlamaktadır. İnternet penetrasyonunun küresel 
oranlarına bakıldığında, 7,53 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık olarak %51,2’sinin (yaklaşık olarak 
3,9 milyar kişi) internet erişimine sahip olduğu gözlenmektedir. 2017 yılına oranla dünya nüfusunda 
internet erişimine sahip bireylerin oranı %48,6’dan %51,2’ye çıkmıştır. Bu büyüme doygunluğa 
henüz erişmemiş olan ve yüksek genç nüfusa sahip gelişmekte olan ülkeler grubundan gelmiştir. 
Coğrafi kırılımlar incelendiğinde ise en yüksek penetrasyonun %79,6 ile Avrupa’da olduğu 
görülmektedir. Bireysel internet penetrasyonunun en düşük olduğu bölge ise bilgi ve iletişim 
teknolojileri gelişmişliği sıralamalarında %24,4 ile alt sırada yer alan Afrika’dır. Afrika bölgesindeki 
tüketiciler, limitli, pahalı ve çoğu zaman güvenilmez olan internet bağlantısından büyük ölçüde 
etkilenmektedir. Düşük internet penetrasyonu ve e-ticaret’in direkt korelasyonu düşünülünce Afrika 
ülkelerinde doğru yatırımlarla büyüme için önemli bir fırsat da bulunmaktadır.
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4. Mobil Cihaz Kullanımı 
Gelişen teknoloji, artan internet hızı gibi faktörler tüketiciler için mobil cihazların klasik perakende 
mağazalarından farklı olarak ürün veya hizmetlere istedikleri yerde ve istedikleri anda ulaşabilmelerini 
sağlamaktadır. Ayrıca günümüzde tüketicilerin klasik perakende mağazalarında yaşanan kalabalık ve 
uzun ödeme sıraları gibi verimsizliklere tahammüllerinin azalması, yaşam biçimindeki değişikliklere 
ek olarak perakendecilerin mobil cihazları gerçek bir omni-channel (ÇOK KANALLI) deneyim aracı 
olarak görmeye başlaması da bu cihazlar üzerinden gerçekleşen ticaretin e-ticaret içinde önemli bir 
etkiye sahip olmasını sağlamıştır. 
Bu duruma örnek olarak, akıllı telefonlarıyla 2018 yılı sonunda son bir ay içerisinde alışveriş yapanların 
oranının küresel çapta %55 olması verilebilir. Örneğin mobil uyumlu olmayan siteleri ziyaret eden 
kullanıcıların %61’inin rakip siteyi ziyaret ederek işlemlerine devam ettikleri gözlemlenmektedir. 
Özellikle Asyalı tüketicilerin online alışverişte mobil telefon kullanımları son derece yüksektir. 
örneğin, son bir ay içerisinde mobil telefonuyla alışveriş yapan kullanıcı oranı Çin’de %74’tür. Çin’de 
kentleşmiş bölgelerde mobil telefonları aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı oranı yaklaşık %90’dır

5. Sosyal Medya Yaygınlığı 
E-ticaret firmaları için geleneksel bir pazarlama aracı olmaktan çok daha fazlasını sunan ve tüketiciyle 
doğrudan temas kurmayı sağlayan sosyal medya kanallarının kullanım oranları ile online tüketici 
sayıları arasında bir paralellik vardır. 2019 yılı sonuna kadar sosyal medya kullanıcı sayısının toplam 
internet kullanıcılarının yaklaşık olarak %75’ine erişeceği yani 2,77 milyar kullanıcıya ulaşacağı 
beklenmektedir.27 En yüksek e-ticaret hacmine sahip ülkelere bakıldığında ise sosyal medya 
kullanıcı sayısı ve online tüketici sayıları aşağıdaki gibidir:



119

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

6. Finansal Ürün Yaygınlığı
 Kredi kartı, banka kartı gibi ülkemizde daha yoğun kullanılan ödeme yöntemlerinin yanı sıra 
e-cüzdan, sosyal medya platformlarının ödeme altyapıları gibi alternatif yöntemlerin kullanımı 
da dünya genelinde e-ticaret içinde artmaktadır. Dünya genelinde 15 yaş üstü toplam nüfusun 
yaklaşık %68,5’’i banka hesabına sahiptir ve %52’si dijital olarak ödeme yapmak/almaktadır. 
Bölgesel dağılım incelendiğinde en yüksek dijital ödeme/kullanım penetrasyonuna sahip olan bölge 
%70,6 ile Doğu Asya ve Pasifik olarak tanımlanmaktadır. Ancak raporda Avrupa ve Orta Asya’nın 
birlikte gruplanmış olması Kıta Avrupası’nın ortalamasını aşağıya çekmektedir (Avrupa Bölgesinin 
ortalaması %95 olarak belirtilmiştir). Oranlar ülkeler bazında incelendiğinde ise Avrupa içerisinde 
bulunan Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Hollanda %100 oranla ilk sırada yer almaktadır. 
Sahra Altı Afrika, hem ekonomik hem de sosyal faktörlere ek olarak finansal okuryazarlığın düşük 
olması gibi sebepleriyle (%42,6) en sonda yer almaktadır.

7. Lojistik Performans Etkisi
Yayımlanan rapordaki sıralamaya göre gelişmiş ülkeler, hem e-ticaret oranları hem de lojistik 
performans gelişmişliği bakımından en yüksek hacme ve skorlara sahip olan ülkelerdir. 2018 
verilerine göre ilk 5 sırada Almanya, İsveç, Belçika, Avusturya ve Japonya yer almaktadır
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SERBEST BÖLGELER

Serbest bölgeler, bir uluslararası liman veya hava alanı yakınında kurulan, ülkenin gümrük 
alanından özel amaçlarla ayrılmış bir bölgesi içine ithal malların gümrüksüz olarak getirilebildiği, 
depolanabildiği, çeşitli işlemlerden geçirilebildiği, üretim amacıyla kullanılabildiği ve malların ulusal 
gümrük alanına girmediği sürece gümrük vergisinin ödenmediği,  diğer vergi vb. sınırlayıcı faktörlerin 
en aza indirgendiği belli alanlardır. 

Özetle, serbest bölgeler bir ülkenin ulusal egemenlik sınırları içinde bulunmakla birlikte bu ülkenin 
gümrük sınırları dışında kaldığı kabul edilen alanlardır. 

 Serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesiyle elde edilmesi hedeflenen amaçlar; 
• -İhracat için yatırım ve üretimi artırmak, 
• -Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, 
• -Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, 
• -Üretim ve istihdam olanaklarının artırılması, 
• -İthalatın daha ucuz ve kolay gerçekleştirilmesi, 
• -Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve 
zaman kaybı olmadan temin edilmesi, 
• -Daha iyi eğitilmiş, yetenekli ve kalifiye insan gücünün sağlanması, 

SERBEST BÖLGELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 
• -ülkenin dış ticaretini geliştirmek, 
• -döviz gelirlerini artırmak, 
• -ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerinin getirilmesine imkan sağlamak, 
• -ülkede sanayiyi canlandırmak, 
• -ithalat ve ihracatı kolaylaştırmak amaçlanarak kurulur.
Ayrıca 
• Serbest bölgeler, çeşitli ticaret, üretim ve transit taşımacılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerdir. 
• Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı gerçekleştirilebilir
• Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve 
zaman kaybı olmadan temin edilebileceği yerlerdir. 
• Serbest bölgeler sınırları kesin olarak belirlenmiş yerlerdir. 
• Bir limanın ya da bir şehrin tamamen serbest bölge ilan edilmesi de mümkündür. 
• Serbest bölgelerde işlemler yabancı para birimi ile yapılmaktadır. 
• Buralarda ikameti işi gereği zorunlu olanlar dışında yerleşim yasaktır.
• Serbest bölgeler hükümet tarafından ya da resmi kurumlar veya özel gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından işletilebilir. 
• Serbest bölgelerde depolama, yükleme-boşaltma, ambalajlama, çeşitli şekillerde işleme, karıştırma, 
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temizleme, imha etme, montaj, bankacılık ve sigortacılık gibi faaliyetlere izin verilmektedir. 
• Serbest bölgeler genellikle geniş hinterlandı olan,  uluslararası transit yollar üzerinde bulunan, 
geniş ulaşım olanaklarına sahip yerlerde kurulurlar.

Serbest bölgeler ülke sınırları içerisinde olmakla birlikte, 
• ülkede geçerli bulunan dış ticaret ve gümrük mevzuatının dışında tutulmaktadırlar. 
• Bu sebeple firmalar üretimleri için ihtiyaç duydukları makine teçhizat ve hammadde gibi üretim 
girdilerini gümrük vergisi ödemeksizin serbest bölgeye ithal edebilmektedirler. 
• Serbest bölgeler bulundukları ülkenin gümrük sınırları dışında sayılmalarına rağmen gümrük 
görevlilerinin direkt ve endirekt kontrolü altındadırlar. 
• Kaçakçılığın önlenmesi için bölgenin etrafı duvar ve parmaklıklarla çevrilmiş olup ayrıca emniyet 
tedbirleri de alınmaktadır.

SERBEST BÖLGE ÇEŞİTLERİ 
1. Serbest Ticaret Bölgeleri (Free Trade Zones) 
Serbest ticaret bölgesi, yurt dışında sınırlı alanda tanınan gümrük ayrıcalıklarının en önemlisidir. 
Serbest ticaret bölgesi, limanda, havaalanında ya da sınırları belirlenmiş bir alanda kapalı, polis 
gözetimi altında ülkenin gümrük sınırları dışında ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için kurulmuş 
alanlardır. Dış ticarete ilişkin mevzuat ve uygulamaların kısmen ya da tamamen uygulanmadığı bu 
bölgelerde
 • -transit ticaret, 
• -depolama, 
• -yeniden ambalajlama, 
• -hafif montaj, sınıflama, değiştirme ve 
• -gemilere gümrük vergisi ödemeden yeniden yükleme gibi çok çeşitli işlemler yapılabilmektedir.

2. Serbest Üretim Bölgeleri (Free Production Zone) : 
Serbest üretim bölgeleri, serbest ticaret bölgelerinin aksine sınai üretimi ve sınai mal ihracatını 
artırmak amacıyla kurulmaktadır. Bu bölgeler genellikle çok uluslu şirketlerin ucuz işgücü ve 
hammaddelerden yararlanmak için yatırım yaptıkları bölgelerdir. Buralarda gümrüksüz olarak 
getirilen hammadde ve ara mallar işlendikten sonra yeniden dünya pazarlarına ihraç edilmektedir.

3) Serbest Limanlar (Free Ports): 
Yabancı menşeli malların kullanılmak, yerel olarak tüketilmek veya tekrar satılmak üzere tüm limanın 
etrafını çeviren ya da bir bölgesini içine alan, gümrük vergilerine maruz kalmadan veya en düşük 
tarifeyle girdiği kısmına serbest liman denir. Serbest limanlar, ülkenin belli bir limanının ithalat, 
ihracat, transit ticaret, taşımacılık ve re-export işlemleri bakımından serbest hale getirilmesiyle 
kurulur.
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4. İkiz Fabrikalar (Maquiladora): 
İkiz fabrikalar aslında serbest üretim bölgelerinin değişik bir şeklidir. Bu tür serbest bölgelerin 
önemli örneklerine ABD-Meksika sınırında rastlanmaktadır. Burada Meksika firmaları ABD’ de imal 
edilmiş parçaları gümrüksüz olarak ithal etmekte, sonrada bunların montajını yapıp genellikle ABD 
iç pazarına ithal etmektedir. Bu mallar ABD’ ye ithal edilirken, malın bütün değeri üzerinden değil de 
sadece Meksika’ da eklenen katma değeri vergilendirilmektedir.

5. Yatırım Bölgeleri 
Yatırım bölgeleri ülkelerin ekonomik olarak geri kalmış alanlarında istihdam ve yatırımları artırmak 
için firmalara özel teşvikler verilen yatırım alanlarıdır. Bu teşvikler yabancı firmalardan ziyade yerli 
firmalara yöneliktir.

6. Serbest Bankacılık Bölgeleri(Off-shore Bankacılık): 
Bir ülkede bankacılık sektörü için düzenlenen yasa ve yönetmeliklerin kapsamı dışında kalan serbest 
bankacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerdir. Bu bölgelerde yapılan bankacılık faaliyetleri 
üzerinden doğan gelirler vergilendirilmemekte ve bankaların döviz hesapları üzerinde herhangi bir 
sınırlama bulunmamaktadır.

7. Antrepolar: 
Yurt dışından gelen malların satılıncaya kadar gümrük vergisi ödenmeksizin bekletildiği ve gümrük 
idaresinin denetimi altında bulunan yerlerdir. Yabancı ülkelerden getirilen mallar antrepolara 
konulmaktadır. Antrepoya giren mallar belirli bir süre bekletildikten sonra tekrar yabancı bir ülkeye 
gönderilebileceği gibi ülkeye ithal edilebilir. ithalat halinde vergiler malların antrepoya girişinde değil 
ülkeye ithalinde ödenir.

8. Serbest Şehirler: 
Serbest bölgenin bütünüyle bir şehri kapsaması durumunda serbest şehirler söz konusu olur. 
Serbest şehirlere örnek olarak Hong Kong ve Singapur örnek verilebilir.

SERBEST BÖLGELERİN ÜLKE EKONOMİSİNE FAYDALARI 
I. İTHALAT BAKIMINDAN FAYDALARI 
a. Zaman bakımından: 
• Serbest bölgeler ithalatın doğrudan ve zamanında yapılmasını sağlar. 
• Yerli üretim için ihtiyaç duyulan hammadde ve ara malları veya doğrudan tüketim malları serbest 
bölgelerdeki müteşebbisler tarafından daha önceden serbest bölgeye getirilip depolanır. 
• Böylece, sipariş verildiğinde ithalat daha çabuk gerçekleştirilir. 
• Bu sebeple de yerli yatırımcılar fazla zaman kaybetmeden ihtiyaç duydukları hammadde ve ara 
malları kolaylıkla temin edebilirler.
b. Stok ve stoklama maliyeti bakımından: 
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• İthal edilecek malların serbest bölgede sürekli bulunması yurt içindeki ithalatçı firmaların 
sermayelerini uzun süre stok ile bağlamak zorunda kalmalarına gerek bırakmayacaktır. 
c. Kalite güvencesi: 
• İthalatçı firmalar, ithal yapılmadan önce, ithal edilecek malları serbest bölgedeki depolarda görme 
imkanına sahip olurlar. 
• Böylece işlerine yaramayacak bozuk ve defolu malları ithal etme olasılığı ortadan kalkmaktadır.
d. İthalat vergileri bakımından: 
• Hem serbest bölgede hem de serbest bölge dışında faaliyet gösteren firmalar ihtiyaç duyulan ithal 
girdileri önce serbest bölgeye getirerek burada depolarlar. 
• Ülkeye ithalat, ihtiyaç duyuldukça küçük partiler halinde yapılır. 
• Böylece ithalat sırasında ödenecek vergiler toptan ödeme yerine partiler halinde ödenmiş olacaktır.

II. İHRACATI ARTIRICI ETKİSİ BAKIMINDAN 
- Serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmeler, ticari ve sınai faaliyetlerinin devamı için 
kullanacakları hammaddeleri ve diğer temel girdileri bulundukları ülkeden temin edeceklerdir.  
Serbest bölgeye mal satımı ihracat olarak kabul edildiğinden, bu durum ülkenin ihracat hacmini 
genişleterek, ülkede alacak katma değeri artıracaktır.
- Serbest bölgelerin ihracat potansiyelini artırmasındaki diğer bir işlevi ise, ihracat işlemlerindeki 
kolaylık ve istikrardır. Bu durum serbest bölgede faaliyette bulunan işletmelere rekabet avantajı 
sağlar. Yine serbest bölgede yapılacak üretim için gerekli olan girdilerin serbest bölgeye ithalatı 
sırasında gümrük vergisi ödenmemesi de buradaki işletmelere rekabet gücü katar.
- İhracat açısından bir diğer katkı, buradaki müteşebbislerin re-export denilen ve yurt dışından ithal 
edilen malların başka bir ülkeye yeniden ithalatının yapılarak, Serbest bölgedeki gümrük vergisi 
avantajlarından yararlanma imkanına sahip olmasıdır. 
- İhraç edilecek mallar serbest bölgelerde kolaylıkla dış pazar gereklerine uygun hale getirilebilir. 
İhraç edilecek malların önce serbest bölgeye getirilmesi, burada da dış pazarların istek ve tercihlerine 
göre ambalaj, paketleme, şişeleme gibi işlemlerin yapılmasını sağlayacaktır. Bu işlemlerin maliyeti 
de elbette düşük olacaktır.

III. DİĞER FAYDALARI
•-Milli gelirin artmasını sağlaması, 
• -Döviz kazançlarını artırması, 
• -İstihdamı artırıcı etkisi, 
• -Transit ticareti geliştirmesi, 
• -Yabancı sermaye ve teknoloji transferini artırması da söz konusudur.

SERBEST BÖLGELERİN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ 
• -Uluslararası standartlara uygun bir serbest bölge kurmak son derece maliyetlidir. 
• -Serbest bölge kurulması ithalatı artırıcı bir baskı yaratabilir. 
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• -Özellikle gelişmiş ülkelerde bulunan serbest bölgeler, üretimde kullandıkları girdilerin önemli bir 
kısmını ucuz üçüncü ülkelerden temin etmektedirler.
• -Serbest bölgelerde faaliyette bulunan yabancı firmalar, dış pazarlarda yerli firmalar ile rekabete 
girebilirler. Bu durumda ise yerli ülke ihracatını artırmak isterken, serbest bölgeler aracılığıyla 
elindeki dış pazarları da yabancı çok uluslu firmalara kaptırabilirler. 
• Serbest bölgelerde üretilen malların o ülkenin iç pazarında satılması, ülke ekonomisi üzerinde 
olumsuz etkiler yaratabilir.
• Serbest bölgelerin en önemli sakıncalarından biri, kaçakçılık ve benzeri zararlı faaliyetlere zemin 
oluşturabilmesidir. 
• Serbest bölgelerde genellikle grev hakkı ve sendikal faaliyetlere izin verilmediğinden işçi ücretleri 
yurt içindeki ücretlerden düşük tutulmaktadır. 
• Ayrıca, bu bölgelerde çalıştırılan kadın ve çocuk işçiler çeşitli sosyal sorunlara yol açabilmektedir.
• Serbest bölgeler genellikle bir miktar çevre ve deniz kirliliğine sebep olabilmektedir...

SERBEST BÖLGE İŞLETMECİLİĞİ
Serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili olarak uygulamada çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu 
yöntemleri üç ana grup altında toplayabiliriz: 
a) Serbest bölgenin devlet tarafından işletilmesi : Bu modelde serbest bölgenin işletilmesini bir kamu 
kuruluşu üstlenir ve bölge kamu hizmeti ilkelerine göre işletilir. Serbest bölge işletmeciliği uzmanlık 
gerektiren bir faaliyet olduğu için  Serbest bölge işletmeciliğinin devletin katı kural ve ilkelerine göre 
gerçekleştirilmeye çalışılması başarılı sonuçlar vermeyecektir.
b) Serbest bölgenin devletin ortak olduğu özel şirketler tarafından yönetilmesi: Serbest bölge 
işletmeciliği, ticari bir iş olmasının yanında aynı zamanda kamu hizmeti karakteri de taşımaktadır. 
Bu sebeple serbest bölgelerin devletin de ortak olacağı özel şirketler tarafından işletilmesi ideal 
bir yöntem olacaktır. Bu sayede devletin işletmeci şirketi ortak olarak her zaman denetleme hakkı 
olacaktır. 
c-) Serbest bölgelerin özel şirketler tarafından işletilmesi: Bu yöntemde serbest bölgeler bir imtiyaz 
şeklinde özel şirketlere verilir ve yönetim sadece bu şirketlerce gerçekleştirilir.

SERBEST BÖLGELERDE SAĞLANAN TEŞVİKLER 
I. Vergi Muafiyetleri 
• Serbest bölgelere yapılacak yatırımları teşvik için uygulanabilecek en önemli teşvik gelir ve 
kurumlar vergisi muafiyetleridir. Bu muafiyetlerin süresi 5 ile 10 yıl arasında değişmektedir. Kimi 
zaman bu muafiyetler süre ile sınırlandırılmamış olabilir. Örneğin, Mısır serbest bölgesinde, elde 
edilen gelirler hiçbir surette vergilendirilmemektedir. Hindistan’ da 10 yıl süreyle karın %20’ si vergi 
dışı bırakılmaktadır.
II.Gümrük Vergisi Muafiyeti: 
Serbest bölgelerde, özellikle de serbest üretim  bölgelerinde, yerli ve yabancı firmalara sağlanan en 
önemli teşviklerden biri de ithalden alınan gümrük vergisinin alınmamasıdır. Bu muafiyet hem yatırım 
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aşamasında makine ve Teçhizat için  hem de üretim aşamasında hammadde için uygulanmaktadır.
III. Ucuz İhracat Kredileri 
Serbest bölgelere sahip ülkelerden bazıları, buralarda çalışan yerli ve yabancı firmalara ucuz ihracat 
kredisi vermektedir. Hatta bu uygulama kimi ülkelerde ihracata prim veren bir sisteme dönüşmüştür.
IV. Ucuz İşçi Ücretleri, Grev ve Lokavt 
Serbest bölgelerin kurulabilmesi ve istikrar içinde faaliyette bulunabilmesi için gerekli teşviklerden 
biri de bu bölgelerde, işçi ücretlerinin düşük tutulmasıdır. Bu ülkelerin çoğunda, ülke genelinde 
uygulanmakta olan asgari ücret ve sosyal güvenli mevzuatı da serbest bölgelerde uygulanmamakta, 
kuruluş yasalarıyla grev ve lokavt yasaklanmaktadır.
V. Kar transfer Garantisi 
Serbest bölgelerin çok uluslu şirketlere sunmuş olduğu teşviklerden biri de güvence konusundadır. 
Yabancı firmaların diğer bir ülkedeki serbest bölgeye yatırım yapmalarının en temel şartlarından 
biri, o ülkede siyasal istikrarın bulunmasıdır. Çok uluslu şirketler, dünyanın politik ve ekonomik 
istikrarsızlıklarından etkilenmek istemezler. Onlar, her zaman ev sahibi ülkeden sağladıkları karları 
ve sermayelerini ana ülkeye ya da başka bir ülkeye transfer edebilmek isterler. Serbest bölge kuran 
ülkeler de yabancı sermayeye, sınırsız kar ve sermaye transferi hakkı tanımaktadırlar.
VI. Bürokrasinin Azaltılması:
Serbest bölgelerin sağladığı olanaklardan biri de buralarda bürokrasinin en aza indirilmiş ve 
müdahalelerin azaltılmış olmasıdır. Serbest bölgeye sahip olan ülkelerin mevzuatları incelendiğinde, 
bu bölgelerdeki bürokratik mekanizmanın, ülkenin geri kalan kısmına oranla çok daha esnek olduğu 
gözlemlenir.

NAKLİYE SİGORTASI

Nakliyat Sigortası Nedir?
Nakliyat Emtia Sigortası ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında 
karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli 
olgulardan biridir. Dolayısıyla malların taşınması sırasında karsılaşacakları tehlikeleri güvence altına 
alması Nakliyat Emtia Sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. 
Önceleri denizlerde başlayan taşımacılık daha sonra demiryolları ve karayollarını günümüzde ise 
havayollarını da kapsamına almıştır. Taşımacılığın gelişmesi ile birlikte Nakliyat Emtia Sigortalarının 
kapsamı büyümüş, taşımacılığın doğal tehlikelerine ilave olarak malların doğal niteliklerinden doğan 
tehlikeler ile bazı ticari tehlikeleri de kapsama dahil edilmiştir.
Taşıtın uğrayacağı kazadan mala gelebilecek ziyan veya hasara karşı olabildiği gibi, bütün tehlikeleri 
kapsayacak şekilde de yapılabilmektedir. 
*Denizde geminin batması, oturması, çatışması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara 
uğraması ve bunlarla ilgili kurtarmaya veya müşterek avarya masrafları 

*Karada kamyon ve trenin çarpışması, devrilmesi, yanması, çarpması veya yoldan çıkarılması, 
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yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprülerin yıkılması veya çökmesi 
malların tam veya kısmi hasarı. 
Dar kapsamlı sigortalara karayolu ile yapılan taşımalarda hariç tutulan yükleme aktarma tehlikeleri 
istendiği takdirde eklenebilmektedir. Geniş kapsamlı Nakliyat Emtia Sigortaları genel olarak taşıt 
aracı ayrımı yapılmaksızın (gemi, kamyon, tren, uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır. 

Fakat ;
*Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziyan ve hasarlar, 
*Olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmalar; 
*Malların ambalaj yetersizliğine yüklenebilen ziyan veya hasarlar Gecikmeden doğan ziya veya 
hasarlar hariç tutulmaktadır.

Emtia Nakliyat Sigortası Neleri Kapsar?
Sigortaya konu olan Emtianın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere 
karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut 
taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir.

Emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında 
navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı 
sunmaktadır.

Emtia Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir?
Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat vardır. 
1. Geniş Teminat: verilen bu teminat aşağıdaki istisnalar haricindeki bütün rizikoları teminat altına 
alır.
İstisnaları: 
Kasti Hareket
Dara Kaybı gibi Olağan Hasarlar
Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri 
Gizli Kusur 
Gecikme 
Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe: Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin 
ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar 
veya masraf 
Kasti Zarar:  
Savaş Silahından Doğan Zararlar: 
Savaş ve grev :

2- Dar Teminat : Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat 
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taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu 
taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar.
 
3-Tam Zıya Teminatı: Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile 
kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak 
surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.

Emtia Nakliyat (yük) Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?
Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde 
toplayabiliriz.
- Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
- Sefer
- Taşıma aracı
- Teminatın kapsamı

DIŞ TİCARETTE NAKLİYAT SİGORTASININ ÖNEMİ 
Incoterms teslim şekillerine göre yapılacak nakliye sigortasının ihmal edilmesi durumunda büyük 
zararlara neden olabilecektir. Taşıma sırasında malzemeye gelecek ciddi bir hasar, satıcı firmanın 
bütün maliyet hesaplarını alt üst edecektir. Malzemeyi yeniden imal etmesi gerekebileceği gibi, alıcı 
firma ile olan anlaşma şartlarına da uymamış olması gündeme gelecektir. Bu durumdaki bir satıcı 
firmanın nakliye sigortasını ihmal etmeden yapmış olması, en azından malzemeye gelebilecek 
hasarın zararını telafi etmesini sağlayacaktır. 
İthalatçı veya ihracatçı şirketler, sigorta güvencesi sağlamak ve gerçekleştirilecek sevkiyatlarının 
çokluğunu bağlı olarak daha indirimli prim avantajından yararlanabilmek için, 1 yıl içerisinde yapılacak 
ithalat veya ihracatlarını, toplu şekilde önceden bir ABONMAN SÖZLEŞMESİ’ne bağlayabilirler. Bu 
taktirde, bu global miktar içerisinde beyan edilen sevkiyatlar tek tek gerçekleştikçe, gerçekleşen her 
sevkiyat için Kat’i Sigorta Sertifikası (Certificate of Insurance) tanzim edilir. Abonman Sözleşmesine 
bağlanan miktarlar süresi içinde gerçekleştirilemediği durumlarda herhangi bir cezai sorumluluğu 
yoktur.

Abonman sözleşmesi sayesinde; unutulsa dahi geriye dönük poliçe kesilebilir, yüklemeden sonra da 
emtiaya geniş teminat sağlanabilir ve nakil araçlarının değişkenliği fiyatı etkileyen bir unsur olarak 
sayılmaz. Abonman sözleşmesi bulunmaması durumunda; malzemeler için ancak tam zayi poliçesi 
düzenlenebilir. Tam zayi poliçe; nakliye aracının tamamen hasar görmesi (aracın pert olması, 
geminin batması gibi) durumunda, malzemenizin tamamen yok olması hasarına teminat verir; kısmi 
hasarları karşılamaz.

Türkiye’ye yapılacak ithalatta ödenecek gümrük vergisi CIF değer üzerinden alınmaktadır, yani 
malzeme bedeli + sigorta + navlun bedeli ve diğer bazı ödemeler (ardiye, banka komisyonu, KKDF 
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gibi) toplanarak bulunacak rakam, ithal sırasında alınacak gümrük vergisinin matrahını oluşturur. 
CIF değerin bulunması için ithalatçı firma, malzemeye ait fatura, navlun faturası, sigorta poliçesi ve 
gümrük vergisine matrah oluşturan diğer ödemelere ait belgeleri gümrüğe ibraz etmek durumundadır. 
İthalatçı, eğer nakliyat sigortası yaptırmamışsa, CIF değerin bulunması için gümrük tarafından 
sigorta primi yerine itibari bir bedel olan malzeme tutarı ve nakliye tutarının % 3 ‘ü dür. Bu değer 
oldukça fazla bir değerdir ve nakliyat sigortası yapılmadığı için gereksiz yere daha fazla gümrük 
vergisi ödenmiş olur. Bunu önlemek isteyen bazı ithalatçılar, malzemeleri gümrüğe salimen inmişse, 
daha az prim ödeyerek bir sigorta yaptırırlar ve bu poliçeyi gümrüğe ibraz ederler. Ancak gümrükler 
genel olarak bu tür, gümrük vergisini etkilemek için yaptırılmış poliçelerde, önceden yaptırılmış bir 
Abonman Sözleşmesi olup olmadığına bakarlar ve eğer yoksa bu poliçeyi kabul etmezler.



129

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

PAZARLAMA İLKELERİ
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Pazarlama Kavramı, Pazarlamanın Temelleri ve Pazarlama 
Anlayışında Değişim

Pazarlama nedir?
iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.
Mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986) 
kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, 
hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin 
planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985)

Bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir değer içeren malların yaratılması, 
sunulması, ve diğerleriyle (değer arz eden mal ve hizmetlerle) mübadelesini kapsayan sosyal ve 
yönetsel bir süreçtir. (Kotler, 1998)
“Pazarlama, müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona 
ve onun paydaşlarına fayda sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler 
dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur. (AMA, 2004)
“Pazarlama; müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve genel olarak toplum için değer yaratma, haberdar 
etme, sunma ve değişim için kurumsal düzenleme ve süreçleri içeren faaliyetlerdir.(AMA,2007)

• “pazarlama, taraflarına değer yaratan değişim ilişkileri ağlarını oluşturma, sürdürme ve geliştirmeyi 
amaçlayan uygulamalı bilimdir” (Erdoğan, 2009)

• hedef pazardaki müşterilerine değer sunacak ürünlerin geliştirilmesi ve pazara sunulmasını 
sağlamak amacıyla, pazardan elde edilen bilgilerin şirket içinde paylaşılması, uzun vadeli işletme 
hedeflerini sağlamak üzere müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bütün bunlarla birlikte toplumsal 
kaynakların sürdürülebilirliği sağlanarak işletmenin paydaşlarını dikkate alan değer temelli faaliyetler 
bütünüdür. (Torlak, 2008)

Pazarlama Tanımlarında Yer Alan Önemli Noktalar
• Pazarlama bir mübadele /değişim sürecidir.
• İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetler bütünüdür.
• Etkinlik ve kârlılık esasına göre değerlendirilir.
• Ekonomik değerlerle (Mallar, hizmetler ve fikirlerle) ilgilidir.
• Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur. • Dinamik bir ortamda 
gerçekleşir.
• Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir.
• Değer yaratma, değer değişimi ile ilgili süreçleri içerir
• Faaliyet alanı olarak kâr amaçlı işletmelerle sınırlı değildir. • değişimi kolaylaştıran ve gerçekleştiren 
faaliyetleri kapsar
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Basit Bir Sistem Olarak Pazarlama

Pazarlamada Temel Kavramlar

Pazarlamanın Kavramı
Mallar
Hizmetler
Fikirler
Kişiler (bireyler) 
Şehirlerin veya bölgeler 
Etkinlikler
Örgütler (Şirketler, kamu kuruluşları vs.)
Tüketim deneyimleri
İyilik amaçlı pazarlama
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Pazarlama Anlayışındaki Değişim

Değişen pazarlama yaklaşımları ve özellikleri
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Toplumsal Pazarlama Anlayışının Öğeleri

Hizmetler için pazarlama karması 
4p+3p= 7P

4P
Ürün(product) 
fiyat(price)
Pazarlama iletişimi (promotion)
dağıtım (place)

insanlar(people),
süreçler (processes)
fiziksel öğeler (physical evidence)

3P

Pazarlama Karması

Ürün (product)
fiyat (price)
4P Pazarlama iletişimi (promotion)
dağıtım (place)
(customervalue)tüketiciyesağlanan değer
(costtocustomers)tüketiciyemaliyeti 4C
(communication) iletişim
convenience) kolaylık
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Pazarlama Çevresi ve 
Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ
• MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
• Tedarikçiler
• Rakipler
• Aracılar
• Müşteriler
•Çalışanlar
•Pay Sahipleri
MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
•Sosyo-Kültürel Faktörler 
•Ekolojik
•Demografik Faktörler 
•Ekonomik Faktörler 
•Teknolojik Faktörler 
•Politik ve Yasal Faktörler 
•Ekolojik Faktörler
PAZAR ÇEVRESİ VE TÜKETİCİ TRENDLERİNDEKİ DEĞİŞİM
•Küreselleşme
•Rekabet Yapısında Değişim
•Yavaşlayan Pazar Büyüme Oranları
•Modalaşma
•Mikro-Pazarların Oluşumu
•Ürünler Arası Farklılıkların Azalması
•Markanın Önemini Yitirmeye Başlaması
•Dağıtım Kanallarında Yaşanan Hızlı Değişim

Pazar
Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve 
hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği veya değişim fiyatının oluştuğu yer ya da koşullar 
dizisi

Pazar Fırsatı
Mevcut durum ve gelecekte ortaya çıkabilecek değişimler çerçevesinde mal ve hizmetlerin yeterli 
olup olmaması ve karşılanmamış veya ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlara uygun mal ve hizmetlerin 
işletmelerce farkına varılması
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Pazar Fırsatları Nasıl Bulunur
Sektörün yapısı nasıldır?
• Kullanılan teknoloji nitelikli işgücü gerektirir mi?
• Tüketici istek ve ihtiyaçları birbirine göre çok farklı mıdır?
• İşletme sektörde güçlü ya da belirleyici konuma sahip midir?
• İşletme gücünü etkin kullanabiliyor mu?
• İşletmenin bazı özel avantajları var mıdır?
• İşletmenin makro çevresi ne kadar dinamiktir, belirsizlik fazla mıdır?
• Çevre faktörlerindeki risk ve tehditler neler olabilir?
• Yasal ve politik şartlar nasıl bir gelişim göstermektedir ve bundan sonra nasıl bir gelişim gösterebilir?

Pazarlama Yönetiminde Çevresel Faktörler

İşletmenin İç Çevre Faktörleri

Mikro Çevre Faktörlerinin Analizi
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Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Sosyo-Kültürel Faktörler

• Yaşam Tarzı
Günlük yaşamda insanların neyi, niçin yaptıklarının bir göstergesi ve bir kültürlerde yaşayan insanları 
diğerlerinden farklılaştıran ortak yaşam kültürleri.
• Tüketim Kalıpları
Tüketim eylemini gerçekleştiren bireylerin alışverişlerini sahip oldukları kültürel değerlere göre 
düzenleme biçimi.
• Aile Yapısı
Farklı kültürler, büyüklük, karar alma ve kararlara katılma, paylaşma ve dayanışma gibi kriterler 
bakımından farklı aile yapılarına neden olur.
• Çalışma Hayatında Kadın
Çalışma hayatında kadın sayısının artması, yaşam tarzları ve tüketim kalıplarını da etkilemektedir.

Makro Çevre Faktörlerinin Analizi
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Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Demografik Faktörler

•Nüfus ve Nüfusun Dağılımı
Nüfus artış ya da azalış oranları, nüfusun cinsiyet, yaş ve kırsal/kentli ayrımı, talebi ve dolayısıyla 
pazarlama çabalarını etkiler.
• İşsizlik
Çalışabilir nüfus içindeki işsizlerin oranı talebi etkiler.
• Eğitim
Bir pazardaki tüketicilerin eğitim düzeyleri ve bu faktördeki değişim talep yapısını, tüketim kalıpları 
ve hayat tarzlarını etkiler.

Dönemler İtibariyle Türkiye’de Nüfus Artış Oranı

Ülkemizdeki Nüfusun Kent Köy Dağılımı
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Yıllar İtibariyle Enflasyon Oranları

Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Ekonomik Faktörler

• Kişi Başına Gelir ve Satınalma Gücü
Kişi başına gelir yanında kullanılabilir kişisel gelir ve keyfe bağlı satınalma gücü rakamları, pazarlama 
çabalarında dikkate alınması gereken önemli kriterlerdir.
• Gelir Dağılımı
Milli gelirin nüfus katmanları arasındaki dağılımı talebin
yapısını etkiler.
•Enflasyon
Satın alma gücünü doğrudan etkileyen fiyat hareketleri.
•Harcama Yapısı
Kişi ya da aile gelirlerinin farklı tüketim harcamaları
arasındaki dağılımını gösterir.
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Aile Yaşam Dönemleri Boyunca Harcamalar (oran olarak) -1-

Aile Yaşam Dönemleri Boyunca Harcamalar (oran olarak) -2-



141

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Teknolojik Faktörler

•Yenilikler ve Teknolojik Değişim Hızı
Artan tüketici beklentileri, gelişen teknolojiler yenilik yapmayı zorlamakta ve teknolojik değişim 
hızına ayak uydurmayı bir gereklilik haline getirmektedir. Teknolojik değişim hızının artması, bazı 
ürünlerin hızla eskimesini de beraberinde getirmektedir.
•Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
Teknolojideki değişim ve yeni ürünlerin artması gerekliliği, araştırma geliştirme harcamalarını da 
artırmaktadır.

Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Politik ve Yasal Faktörler

• Politikİstikrar
• Vergiler
• Tüketicinin Korunmasıyla İlgili Yasal Düzenlemeler
• Rekabetin Korunmasıyla İlgili Yasal Düzenlemeler
• Yatırım Teşvikleri
• Markave Patent Hakları

Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Ekolojik Faktörler Faktörler

• Azalan Hammaddeler ve Enerji Kaynakları
• Çevre Kirliliği ve Çevre Kirliliğini Korumaya Yönelik Sivil hareketler
• Ürün Güvenliği
• Ürün ve Ambalaj Atıkları
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PAZAR ÇEVRESİ VE TÜKETİCİ TRENDLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Küreselleşme
Rekabet Yapısında Değişim
Yavaşlayan Pazar Büyüme Oranları Modalaşma
Mikro-Pazarların ve Alt markaların Oluşumu Ürünler Arası Farklılıkların Azalması
Dağıtım Kanallarında Yaşanan Hızlı Değişim

PAZARA TEPKİ OLUŞTURMA

Pazardaki değişimleri algılamak ve rakiplerden önce tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek
• Kısalan ürün ömürlerini dikkate alarak yeni ürün geliştirme sürecini etkinleştirmek
• Gelişen pazarlama, dağıtım ve lojistik alternatiflerini etkili bir şekilde değerlendirmek
• Kitlesel mesajlar yerine birebir ve özelleştirilmiş mesajlara yer vermek
• Pazar bilgisini organizasyon içinde yaymak ve doğru kullanmak
• Pazarlamayı sadece bir işletme fonksiyonu olarak görmeyip, bütünleşik pazarlama anlayışını 
işletmede yerleştirmek.
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TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

(Nihai) Tüketici kimdir ?
Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek 
kişidir.
• Karşılanacak istek ve ihtiyaçları olan
• Harcanacak geliri (satın alma gücü) bulunan
 • Kullanılabilir kişisel gelir
 • İsteğe bağlı satın alma gücü
• Bunu harcama isteği olan
• Kişiler

TÜKETİCİ

İktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişi

Müşteri ve tüketici aynı kişi midir?
Tüketici 

(Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre)

• tüketici is. 1. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, 
müstehlik, üretici karşıtı: “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.” - Anayasa. 2. sf. 
mec. Bitiren, mahveden.
• tüketici İng. consumer Osm. müstehlik Fr. consommateur Mal ve özdekleri, yiyeceği kullanan, 
tüketen kişi.
• tüketici İng. consumer Alm. Konsument Fr. consommateur Ototrof organizmaların ürettiği kaynakları 
tüketen heterotrof organizmalar.
• tüketici İng. consumer Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan 
iktisadi karar birimi.

Nihai Tüketiciler Endüstriyel (örgütsel) 
tüketiciler

Endüstriyel alıcı ve aracılar, kar amacı gütmeyen 
kurum ve kuruluşlar, hükümet birimleri
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Müşteri ve tüketici aynı kişi midir?
Müşteri 

(Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre)

müşteri Ar. muşter3 is. 1. Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse: “Fırçayı iyice 
sabunlar, hoş vuruşlarla dolaştırırdı müşterinin yüzünde.” -N. Cumalı. 2. Alıcı.
• müşteri İng. customer Mal veya hizmetler için ödeme yapan kişi.
•  müşteri (< Ar. müşterî) müşteri

Müşteri ve tüketici aynı kişi midir?  
Alıcı

(Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre

alıcı sf.1.Kendisine birşey gönderilen (kimse). 2.is.Satınalmak isteyen kimse, müşteri: “Sonra, mal 
satışı her şeyden önce bir organizasyon, bir alıcı ve pazar yerleri bulma işidir.” -N. Hikmet. 3. is. fiz. 
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: Radyo alıcısı. 4. is. fiz. Almaç. 5. is. sin. ve 
TV Kamera. 6. is. hlk. Azrail.
• alıcı İng. buyer Mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi.
• alıcı Gezgin tecimci

SEKTÖRLERE GÖRE FARKLI TÜKETİCİLER

Seyirci
İzleyici
Okuyucu 
Dinleyici 
Seçmen
Yolcu
Hasta
Müvekkil 
Müdavim

Turist
Öğrenci 
Taraftar 
Sigortalı
Abone
Üye
Mükellef 
Vatandaş 
Misafir
Kullanıcı 
...
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TÜKETİCİ DAVRANIŞI
Kapsamı

Kişinin ekonomik ürünleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri
• Tüketici faaliyetleri zihinsel, duygusal ve fiziksel niteliklerde olabilir
• Tüketici davranışı bir amacı gerçekleştirmek için güdülenmiş davranıştır.
• Amaç, istek ve ihtiyaçları karşılamaktır.
• Bireylerin bir mal ya da hizmetleri elde etme kullanmalarıyla ilgili etkinlikler ve bu etkinliklere yol 
açan, belirleyen karar süreçleridir.
• Gerek makro pazarlama ve gerekse mikro pazarlama açısından tüketici davranışının analizi, arz 
talep uyumlaştırılması ve tüketici tatmini için önemli ve zorunludur.
Ürünler hakkında düşünme,
• Reklamları ve gösterimleri izleme
• Seçenekleri Değerlendirme
• Mağazaları dolaşma,
• satış elemanları ile görüşme
• Ürünü temin etme
• Ürünü kullanıma hazırlama
• Ürünü kullanma
• Deneyimi artırma
• Aileye ya da arkadaşlara anlatma 

TÜKETİCİ HANGİSİ?

• Şikayet
• Diğerlerini gözlemleme
• Ürün hakkında konuşma 
• Satınalmaya karar verme 
• Ödemede bulunma
• Bakım yapma
• Bir dahaki satın almaya hazırlanma
• Ürünü elden çıkarma 
• Ödemeleri düzenleme
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TÜKETİCİ ROLLERİ
• Başlatıcı
İstek ve ihtiyaçların karşılanmadığını belirleyen ve bu
durumun değişmesini öneren
• Etkileyici
Bilinçli ya da bilinçsiz olarak söz ya da davranışla, satın alma kararını, satın almayı, ürün ya da 
hizmet kullanımını etkileyen kişi
• Karar verici
Son seçimi kabul ettirmede finansal güç veya otoritesi olan
kişidir.
• Satınalıcı
Satınalma işlemini geçekleştiren kişi
• Kullanıcı
Satın alınan ürünü kullanan, tüketim eylemini gerçekleştiren

TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI 
Kara Kutu Yaklaşımı

TÜKETİCİ  DAVRANIŞINA MİKRO VE MAKRO BAKIŞ
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KUŞAKLAR:
• Bobos : 1960’ların radikal değerlerinin savunucusu bohemler ile 1980’lerin girişimci ruhlu burjuva 
kültürünün karışımı, çok iyi bir eğitim almış, entellektüel olan ve rafine zevkleri için para harcamasını 
seven bir kuşak.
• Baby Boomers : 1950’lerden sonra artan doğum oranları sonucunda ortaya çıkan ve yüksek 
refah düzeyine sahip bir ortamda büyüyen, bireyselliği ön planda tutan kuşak. Bugün 50 ve 60 
yaşlarını yaşıyorlar.
• X kuşağı : 1960-1980 yılları arasında çeşitli ekonomik krizler ve sosyal sancılar gibi oldukça 
güvensiz bir ortamda doğan bu kuşağa “kayıp kuşak” bile deniliyor. (Pop tüketim tarzını benimseyen 
Planetare Softies ya da diğer adıyla gezegenimsi uysallar da X kuşağının bir alt grubudur)
• Y kuşağı (diğer adları next, echo boomers) : Ufukta görünen bu kuşak (5-22 yaş arası) hakkında 
bir şey söylemek için henüz erken. Çok yakın geleceğin hedef kitlesi oldukları için (belki de oldular 
bile) eğitimleri ve içinde yaşıyacakları sosyo-ekonomik dinamikler büyük önem taşıyor.
• Z kuşağı (diğer adları zero generation, net generation): Henüz rahimlere düşmemiş bu kuşak için 
varsayılan doğum tarihi 2003’lü yıllar. En iyi anlaşabileceği kuşak ise doğal olarak Y kuşağı olacak.

BATI TOPLUMLARI:
•  Bu kuşakların batı toplumlarında daha alt kademelerde bölünmüş olan detaylı tanımlamalarına 
kısaca bakarsak...
•  Yumpies (Young up wardly mobile professionals) : Potansiyel vaadeden profesyoneller.
•  Dumpies (Downwardly mobile professionals) : Artık kariyer şansı kalmamış profesyoneller.
•  Fruppies (Frustrated urban professionals) : Tüketim toplumunda umutlarını kaybetmiş şehirli 
profesyoneller.
•  Yuppies (young urban professionals) : Genç, şehirli profesyoneller.
•  Grumpies (Grown-up and mature people) : Yuppies’den biraz daha genç tüketici grubu.
Puppies (Poor urban professionals) : Düşük gelirli şehirli profesyoneller.
•  Limer (Less income and more experience) : Tecrübeli, insani ilişkilere değer veren ve az gelirli 
grup.
•  Slobbies (Slower but better working people) : Para ve kariyere değil ancak işten aldıkları 
zevke önem veren grup.
•  Yiffies (Young individualistic, freedom minded and few) : Özgürlüğüne düşkün ve bireyci grup.
•  Zipies(Zen-InspiredProfessionalPagans):Uzakdoğu(Zen)felsefeleri uyarınca iyimser ve stressiz 
yaşamaya çalışan profesyoneller.
•  Yeppies (Young european and proud people) : Avrupa Birliği’nin gelecekteki olanaklarından 
yararlanmayı uman, gururlu ve genç Avrupa’lılar.
•  Yavis (Young, Affluent, Verbal, Insured and Single) : Amerikalı psikologların ideal hasta profilleri 
olan genç, zengin, ağzı laf yapan, sigortalı ve bekar grup.
• Sappies (Suburban aging professionals) : Kariyerlerinin son yıllarını büyük şehirlerden kaçarak 
banliyölerde geçiren tüketici grubu.
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• Woopies (Well of older people) : Yaşlı, zengin ve mutlu grup.
• Selpies (Second life people) : Yaşlılık dönemlerini ya da diğer tanımla ikinci yaşamlarını seyahat 
ederek geçiren zengin grup.
• TLWC (Third Level Working Couples) : İş yaşamında sabit büro yerine özel projelerde çalışan 
çiftler.
• Dinks (Double income no kids) : Çocuksuz yaşayan ve ikisi de çalışan çiftler.
• Moby (Mom Old Baby Young) : Kariyer yüzünden geç yaşlarda anne olanlar.
• Doby (Daddy Old, Baby Young): Genç bir eşten çocuk sahibi olan orta yaşlı erkekler.
• Digeratis(DigitalLiterate):Bilişimsektöründekigençyetenekler.
• Boomerang Generation : Ailesinden ayrılıp, yalnız yaşadıktan sonra
ekonomik sıkıntılar yüzünden geri dönen genç grup.
• Confetti Generation : Bilgi toplumunda ve sürekli enformasyon yağmuru altında şemsiyesiz 
dolaştığı için sırılsıklam olan ve şaşkın bir grup.
• Netrawobecado (Never Travelling Women Between Cats and Dogs) : Ev hayvanı besleyen 
tüketicilerle hafiften dalga geçen bir tanımlama.
• Solo(single): Yalnızyaşıyanlar.
• Teenager: Onluyaşgrubu.Kendiiçlerindekeyfinedüşkünler, olumsuzlar, dünyayı kurtaranlar, gizli 
cevherler, iyi çocuklar, gelenekçiler olarak bölüyorlar)
• Skippies (School Kids with Income and Purchasing Power) : Çeşitli yan uğraşları sonucu 
periyodik gelire sahip olan okul çocukları.
• Twentysomethings: Yirmili yaş grubu

TÜRK TÜKETİCİLERİ
Bir başka anlayışa göre ise Türk tüketicileri aşağıdaki gibi sınıflandırılıyorlar:
• Bedavacılar: İhtiyaçlarını değil, neyi bedava veya ucuza bulursa onu alanlar.
• Ucuzcular: İhtiyaçlarını ucuza arıyanlar.
• Hesapçılar: Maliyeti tüm boyutlarıyla hesaplayıp,
ihtiyaçlarını en uygun şartlarda almak isteyenler.
• İtimatçılar: İhtiyaçlarını güvendikleri yerden, en çabuk ve kolay şekilde karşılamayı sevenler.
• Yakışırcılar: Fiyatı umursamayıp, her zaman kendilerine yakışanı almak isteyenler.

Türkiye’nin gelişen ekonomisiyle birlikte değişen yeni sosyo-ekonomik statü (SES) ölçeği de belirlendi. 
Eylül- Kasım 2005 tarihleri arasında Türkiye nüfusunu temsil eden 26 ilin kent ve kırsalında 8 bin 
500 hanede yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçları önceki gün İstanbul’daki 
İş Kuleleri’nde düzenlenen toplantıyla reklam dünyasına açıklandı.

Araştırmacılar Derneği Başkanı Betül Khan ise yaptığı konuşmada Türkiye’de şimdiye kadar yapılan 
araştırmalarda farklı ölçeklerin kullanılması nedeniyle araştırmaların birbirleriyle karşılaştırılamama 
sorunu yaşandığını, buna son vermek için 2005 yılında araştırmacı ve araştırma verenlerin bir 
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araya gelip bu projenin temelini attıklarını anlattı. Khan, BİAK, TİAK ve Reklamverenler Derneği’nin 
finanse ettiği yeni SES araştırmasının ODTÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Uğur Çağlı denetiminde 
yapıldığını söyledi.
Aynı zamanda Türkiye’de TV’lerin reyting ölçümünü yapan AGB’nin de denetçisi olan Doç. Dr. Uğur 
Çağlı, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AGB’nin panellerini yeni SES’e göre değiştirdiğini açıkladı.

A GRUBU
• Genel nüfusun içinde çok azlar, büyük ölçüde ya tek başına yaşıyorlar ya da 2 kişiler. · Bu grup, 
en az iki kuşak mutlak bir biçimde eğitimli, hem de çok iyi eğitimli.
• Yarıya yakını çocuksuz.
• Oturduğu eve sahip olma oranının en düşük olduğu grup.
• Evlerinde konfor standartları var. Salonda zemin parke ve ev avizeyle aydınlanıyor. · İleri teknoloji 
ürünlerini tercih ediyorlar.
• Araç sahipliği çok yüksek.
• Evin alışverişini kadın yapıyor.
• Hazır yiyecekler, dondurulmuş gıda maddeleri, dilimlenmiş ekmek gibi farklılaşan talepleri var.
• Cep telefonu kullanma oranı yüzde 96, ev telefonu ise yüzde 78.
• Üçte ikisinde bilgisayar var, ücretli TV yayınlarını tercih ediyorlar.
• Borçlanmaktan korkmuyorlar, kredi kullanıyorlar.
• Ayakkabılarını büyük ölçüde (yüzde 74) kapının önünde bırakmıyorlar. · Bu grubun tamamı gazete 
okuyor.

B GRUBU
• İdeal aile 4 kişiden oluşuyorsa B grubu büyük ölçüde bunu yakalıyor. · Eğitim profili, A grubunun 
bir kuşak öncesini andırıyor.
• Çocuksuz aile sayısı çok az.
• Oturdukları eve sahip olma oranı A’dan biraz yüksek.
• Salonun zemininde parkenin yanı sıra marley de var. Salonda avize çoğunlukta, ama çıplak ampul 
de var.
• Dayanıklı tüketim ürünlerine olan talep A grubuna neredeyse özdeş.
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• Yarısının özel binek aracı var.
• Tüketim mallarında eve ne alınırsa alınsın, alışveriş sorumluğu annede.
• Açık gıda maddelerini az da olsa kullanıyorlar, ancak açık temizlik maddelerine talepleri düşük.
• Herkesin cep telefonu (yüzde 96) var, hatlı telefon daha az. · Yüzde 50’sinin bilgisayarı var, üçte 
biri ücretli TV abonesi.
• Bu grup da bankaya borçlanmaktan fazla korkmuyor.
• Yüzde 50’sinin evinin önünde ayakkabılar çıkarılıyor.
• Büyük çoğunluk gazete okuyor.

C1 GRUBU
• B grubuna çok benziyor. Yarıdan fazlası 3-4 kişilik aile.
• Bu grupta üniversite eğitimi, ebeveynler için gündemden kalkıyor.
• Bu grupta üçte iki oranında 1-2 çocuk var, kalan kesimde çocuk sayısı artıyor.
• Konut sahipliği oranı artmaya devam ediyor.
• Salonda parke azalıyor, şap bile var. Avize oranı üçte bir, geri kalanı çıplak ampul kullanıyor.
• Dayanıklı tüketim ürünleri kullanımında üst iki gruptan (A-B) büyük farklılık göstermiyor.
• Yarıya yakını araç sahibi. Önemli ölçüde araçlarını ikinci el alıyorlar.
• A ve B’ye oranla alışverişte babanın sorumluluğu anneye yaklaşıyor.
• Yüzde 50’si açık gıda kullanıyor. Temizlik ürünlerinde bu oran üçte ikiye iniyor.
• Çok büyük ölçüde (yüzde 89) cep telefonu kullanıyorlar. Hatlı telefon oranı da (yüzde 82) yüksek.
• Beş aileden birinde bilgisayar var.
• Banka kredisi kullanımında tedbirliler.
• Üçte ikisinin evinde ayakkabılar kapı önünde çıkarılıyor. 
• Dörtte üçü gazete okuyor.

C2 GRUBU
• Hanede yaşayan insan sayısı genelde 4 ve üstü.
• Aile reisi ve eşinin eğitimle bağlantısı ilkokulla noktalanıyor.
• Çocuk sayısı C1’e benzer, ancak 3-4 çocuk oranı daha yüksek.
• Konut sahipliği C2, D ve E gruplarında aynı: yüzde 65.
• Salon zemininde şap ve rabıta ağırlıkta. Avize kullanımı beşte birin altında.
• Yarısı, tek kapılı buzdolabı kullanıyor. Bulaşık makinesi çok düşük oranda var.
• Üçte birinin aracı var ve çoğu ikinci el.
• Alışverişte anne ve baba eşitlenmiş durumda.
• Gıdada daha çok açık ürünler kullanılıyor. Açık temizlik ürünleri kullanımında da dikkat çekecek bir 
oranda artış var.
• Cep telefonu sahipliği çok yüksek. Normal ev telefonu ise biraz daha fazla (yüzde 82). · 10 aileden 
birinde bilgisayar var, neredeyse tamamı çatı anteni kullanıyor.
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• Az sayıda ailenin tasarruf hesabı var, kredi kullanımı oranı dörtte bir.
• Ayakkabılarını kapı önünde çıkarıyorlar.
• Yarıdan fazlası gazete okuyor.

D GRUBU
• Yüzde 50’si ya 5 kişilik ya 6 ya da daha fazla nüfusa sahip aileler.
• Üçte ikisinde çocuk sayısı 3-5 ya da 6 ve üstünde.
• Üçte ikisi ev sahibi, 10’da birinin ikinci evi var ve ev bu kentte.
• Dörtte birlik kesimin salonlarında şap ve rabıta var. Avize çok az, çıplak ampulle aydınlatma çok 
fazla.
• Dayanıklı tüketim ürünlerinde bulunabilirlik oranı hâlâ yüksek ancak yeni teknoloji ürünleri çok az.
• Araç sahipliği oldukça (yüzde 17) az ve bir bölümü ticari.
• Alışverişte kadın hâlâ var, ama erkek ağırlığı belirgin olarak hissediliyor.
• Gıda ve temizlik ürünlerinde açık olanlar tercih ediliyor.
• Cep telefonu sahipliği oranı üçte iki, hatlı telefon oranı yüksek.
• Yüzde 13’ü bankadan kredi kullanıyor, bunun da çoğu ev kredisi. Menkul kıymetlere talep az.
• Ayakkabılar kapı önünde çıkarılıyor.
• Üçte biri gazete okuyor.

E GRUBU
• Bu grup kalabalık ailelerden oluşuyor.
• Üçte birinin çocuk sayısı 6’dan fazla.
• En yüksek konut sahipliği oranı D ile birlikte bu grupta.
• Şap, en yaygın zemin malzemesi, çıplak ampul de vazgeçilmeyen aydınlatma aracı.
• Yüzde 90’ında buzdolabı var ve çoğunlukla tek kapılı. Dayanıklı tüketim ürünlerinin çoğu ikinci el.
• 10’da 1’inin aracı var ve bunların çoğu ikinci el.
• Alışverişi öncelikle baba sonra anne yapıyor. Alışverişe çocuklar da katılıyor.
• Gıda ve temizlik ürünlerinde her zaman açık malzemeler alıyorlar. Temizlik ürünlerinin en az 
kullanıldığı grup. Üçte biri dişlerini fırçalamıyor.
• Bakkal ve semt pazarı, en çok alışveriş yaptıkları yerler. Marketlere nadiren gidiyorlar. Satın 
almaların yarısı veresiye.
• Yarıdan fazlasının cep ve ev telefonu var, ama bilgisayar ve videoları yok. 
• Çok düşük oranda, o da kredi ihtiyacı dışında bankayla hiç işleri yok.
• 5’te biri gazete okuyor. Dergi alacak ne paraları var ne de moralleri.
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TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Pazardaki fırsatları teşhis etmek ve Mevcut mal ve hizmetleri rakiplere göre daha iyi bir
pazar pozisyonunda konumlandırmak için Tüketicilerin satın alma davranışlarını bilmek gerekiyor.

Pazarlama yöneticisi böylece;
-Pazarı bölümlere ayırarak hedef pazarı tayin edebilir -Pazara yönelik stratejileri daha iyi geliştirebilir
-Pazarın geleceğini daha iyi değerlendirebilir
-Pazarlama bileşenlerine ilişkin kararları daha doğru alabilir.
Pazarlama stratejilerinin ve bileşenlerinin geliştirilmesindeki başarı şu sorulara verilecek cevaplara 
bağlıdır:
-Tüketicilerin tüketim sistemine uygun mal ve hizmetlerin özellikleri nelerdir?
-Tüketicileri satın almaya özendirecek mesajların özellikleri nelerdir?
-Mal/hizmetin satışını sağlayan fiyat ne?
-Tüketiciler o mal/hizmeti hangi güdülerle almakta?
-Tüketiciler satın alma kararını nerede vermektedirler?
-Tüketicilerin satın almak istedikleri dağıtım noktalarının özellikleri nelerdir?

TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
1.Açıklayıcı Tüketici Davranış Modeli (Klasik modeller)
Tüketici davranışlarını güdülere dayalı olarak ve davranış nedenlerini de açıklayan modellerdir. 
Tüketiciler neden böyle davranırlar?
2.Tanımlayıcı Tüketici Davranış Modeli (Modern modeller)
Tüketici davranışının nasıl oluştuğunu gösteren modellerdir.

AÇIKLAYICI TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
1.Marshall’ın Ekonomik Modeli: İktisadi güdülere dayanır 
2.Freudian Model: Psikolojik faktörlere ağırlık verir 
3.Pavlovian Model: Öğrenme temeline dayanır
4.Veblen Modeli: Sosyo-psikolojik faktörlere dayanır
1.Marshall’ın Ekonomik Modeli
Klasik iktisatçılara göre insan, ekonomik ve rasyonel hareket eden bir varlıktır.
Örneğin; Tüketici et ya da balık almaya karar verecektir. 1 Kg et= 2000 TL 1 Kg balık= 1000 TL olsun
Tüketici faydasıbalık(1 kg)=Tüketici faydasıet (1/2 kg) ise tüketici iki mal arasında kayıtsız kalacaktır.
Bu denge bozulduğunda tüketici tercihini kendi lehine olan üründen yana yapacaktır.
1.Marshall’ın Ekonomik Modeli
Marshall klasiklerin bu yaklaşımına marjinal fayda boyutunu getirmiştir.
Marshall, tüketicinin 1 kg balıktan elde ettiği fayda 1⁄2 kg etten elde ettiği faydadan fazla olsa bile 
zamanla tüketicinin balıktan bıkacağını ve durumun tersine dönebileceğini bu yüzden de daha 
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pahalı olmasına rağmen tüketicinin ete yöneleceğini ama bunun da bir sınırı olacağından tüketici 
bu defa etten bıkarak tekrar balığa döneceğini ileri sürmüştür.
1.Marshall’ın Ekonomik Modeli
Allen ve Hicks farksızlık eğrileri aracılığıyla mikro ekonomik analiz yaklaşımını getirmiş ve bugünkü 
modern fayda kuramının temelleri atılmıştır.
Bu yaklaşım faydanın birimlerle ölçülmesine karşı çıkmakta ve faydayı eş fayda eğrileri ile ele 
almaktadır.
1.Marshall’ın Ekonomik Modeli

Marshallian Modele ELEŞTİRİLER
1.Model, belirli varsayımlara dayanıyor ve satın alma kararlarını etkileyen kültürel, toplumsal ve 
psikolojik faktörleri yok sayıyor.
2.Tüketicilerin ussal davranmaları için geniş bir seçme özgürlüğüne, mallar hakkında tam bir bilgiye 
ve yararları karşılaştırabilecek bir ölçü sistemine ihtiyaçları vardır. Oysa gerçekte böyle değil.

2. Freudian Model
Freud, insanın kendi ruhunda ve ruhunun derinliklerinde barındırdığı duygulara her zaman karşı 
çıkamayacağını savunmuştur.
Freuda göre insanda üç benlik oluşur: 
a-İlkel benlik
b-Benlik
c-Üst benlik

a-İlkel benlik: Çocukluk döneminden beri tatmin edilmemiş duyguların ve en doğal güdülerin 
barınağıdır.

Bilinç altındaki bu duygular zamanla değişik biçimlerde (rüya, dil sürçmesi, resim-görüntü yorumlama 
vs.) ortaya çıkar

b-Benlik
c-Üst Benlik: Ülkü ve vicdandan oluşur ve ahlaki değerler taşır.
İnsanın üst benliği çevresinden öğrendikleri ile oluşur ve insan davranışlarını bu ölçülere göre 
belirler.
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İlkel benlik kişiye ne yapmak istediğini, üst benlik ise ne yapması gerektiğini gösterir. Benlik de her 
ikisi arasında denge kurar.

Örnek: Tüketiciye A marka şampuanı neden B marka şampuana tercih ettiği sorulduğunda, saçlarına 
daha uygun düştüğü cevabını verebilir.
Halbuki gerçek neden bu olmayıp reklam filminde verilen egzotik mesaj olabilir.

3.Pavlovian Model
Rus fizyoloğu Pavlov’un şartlandırılmış öğrenme deneyine dayanır.
Deneye alınan köpeklere belli aralıklarla zil sesi ile birlikte yemek verir ve bu işlemi uzun bir süre 
tekrarlar. Daha sonra zil sesi tekrarlanır fakat köpeklere yem verilmez. Ama köpekler salya akıtmaya 
devam eder. Çünkü öyle öğrenmişlerdir.

Pavlov bu deneye dayanarak öğrenmenin çağrışıma dayanan bir süreç olduğunu ileri sürer.
Daha sonra köpekler fırtınalı bir havada nehre atılır. Nehirde köpekler sularla boğuştuktan sonra 
onlara zil sesi yeniden duyurulur ama bu kez köpekler salya akıtmazlar. Çünkü köpekler daha güçlü 
uyarıcılarla şartlandırılmışlar ve eski öğrendiklerini unuttular.
Pazarlamacılar bu modele dayanarak tüketicilere belli markaları tekrara dayanan bir yöntemle 
öğretmeye çalışmakta ve tüketicileri alışkanlık halinde karar vermeye yöneltmektedirler.
Bir tüketici, toplumsal ihtiyaç bakımından deterjanı “fark edilen bir temizlik” olarak algılamış ve bunu 
da X markasının sağladığını öğrenmiş ise, mağazada bu marka aklına gelecek ve o markayı satın 
alacaktır.

4.Veblen’in Toplumsal-Ruhsal Modeli
Veblen, insanı içinde yaşadığı grupların ve alt kültürlerin standartlarına ve genel olarak çevresindeki 
kültür normlarına uyarak hareket eden toplumsal bir varlık olarak niteler. Ona göre, insan ihtiyaçları 
ve davranışları, büyük ölçüde üyesi olduğu ve olmak istediği gruplar tarafından belirlenir.

Bir tüketici ait olduğu grupta önder olmak, ünlenmek ya da kendi gurubunu aşarak daha üst grupların 
üyesi olduğu izlenimini yaratmak için satın almada bulunur.
Bireyin üyesi olmadığı halde, üyesi olmak için özlem duyduğu ve kendini onunla tanımladığı gruplara 
referans grupları denir

Veblen’in Toplumsal Modeli
• İnsan ihtiyaçları ve davranışları büyük oranda üyesi olduğu ya da olmak istediği gruplar tarafından 
belirlenir.
• Toplum kültürü, alt kültürü ve referans grupları kişinin ihtiyaçlarını ve davranışlarını belirler.
• Bu modeller, tüketicilerin satın alma kararını nasıl verdikleri ve bu kararların hangi faktörlerden 
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nasıl ve ne yönde etkilendikleri sorusuna cevap vermektedirler.
• Modellerin ortak özellikleri;
-Tüketici satın alma davranışlarını bir sorun çözme süreci olarak
ele alırlar
-Tüketiciyi de bir sorun çözücü olarak görürler. -Sürecin iç ve dış faktörlerden etkilendiğini varsayarlar.
-Her satınalma karar sürecini aynı ölçüde önemli bir problem çözme süreci olarak görmezler.

Nicosia Modeli
Bu modelde tüketici davranışı, özetle 4 bölüm içerisinde ve bir bilgi akışı ve geri iletim düzeniyle ele 
alınmaktadır.
1. Bölüm:
-Firma girdileri (mal ve reklam)
-Tüketicinin özellikleri (kişilik)
2. Bölüm:
Tüketicilerin bu girdileri araştırıp (iç ve dış Araştırma) değerlemesi
3. Bölüm:
Bu değerleme sonucu olumlu güdülenme halinde satın alma kararı doğmaktadır.
4. Bölüm:
Satın alma sonuçları firmaya ve tüketiciye geri iletim olarak dönmektedir. Bu geri iletim daha sonraki 
firma kararlarını ve tüketicinin tekrar satın almasını nispi olarak etkileyebilecektir.

Engel-Kollat-Blackwell (EKB) Modeli
Tüketici davranışı bir karar işlemi olarak ele alınmaktadır. Bu da 4 bölümde incelenebilir.
1. Bölüm:
Girdiler (Çevresel faktörler gibi fiziki ve sosyal öğeler 2. Bölüm:
Bilgi işleme
3. Bölüm:
Merkez kontrol birimi
4. Bölüm:
Karar işlemi çıktısı
Modelde, başlangıçta fiziksel ve sosyal girdiler doğrudan ve dolaylı bir biçimde merkezi kontrol 
birimine gelmektedir.
• Dolaylı geçişte girdiler alındıktan sonra dikkat, idrak ve seçim aşamalarından geçerek merkezi 
kontrol birimine intikal etmektedir.
• Merkezi kontrol biriminde ise gelen bilgiler bir psikolojiksel komuta merkezinde filtrasyona tabi 
tutulmaktadır. Yeni bilgiler, geçmiş bilgiler ışığında ve çeşitli özellikleri itibariyle tüketici kişiliğinin de 
etkisiyle değerlenmekte ve bir tutum oluşmaktadır.
• Sonuçta tüketici girdilere ilişkin karar işlemine, 1.Problemin ortaya çıkışı ile başlamakta 2.Problemi 
tanımlama



156

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

3.Araştırma
4.Alternatifleri geliştirme
5.Seçme
6.Sonuçları değerlendirme ve daha sonraki bir davranışa yönelebilme ile son bulmaktadır.

Howard-Sheth Modeli
• Her satın alma davranışı aynı derecede önemli değildir. 
Buna göre üç tür satın alma davranışı vardır:
• Otomatik satın alma davranışı
• Sınırlı sorun çözme davranışı
• Sınırsız sorun çözme davranışı
Dört temel değişkeni:
• Girdi değişkenleri
• Algısal ve öğrenme değişkenleri
• Çıktı değişkenleri
• Çevreseldeğişkenler

TÜKETİCİNİN SORUN ÇÖZME DAVRANIŞLARI DİZİSİ

3 MODELİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1.Girdiler (pazarlama bileşenleri ve sosyo-kültürel faktörler) 
2.Davranışsal işlem (güdüleyici faktörlerin karşılıklı ilişkileriyle) 
3.Çıktılar (satın alma veya almama)
4.Geri iletim (tüketiciye ve firmaya)
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BASİT BİR TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELİ

Engel Kanunları (Alman istatistikçi Ernst Engel)
Aile geliri yüzde olarak arttıkça;
• Yiyecek maddelerine yapılan harcamalar yüzde olarak azalır
• Giyim giderleri ve zorunlu harcamalar yüzde olarak pek değişmez
• Zorunlu olmayan, lüks maddelere yapılan harcamalar yüzde olarak artar

PAZARLAMA YÖNETİCİLERİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI İLE NEDEN 
İLGİLENİRLER?

• Kuruluşların pazarlama uygulamalarına tüketicilerin tepkisi bir başarı ölçütü olarak 
değerlendirilmektedir.
• Pazarlamaanlayışıtüketicilerinihtiyaçlarının tatminini ön planda tutmaktadır.
• Tüketicidavranışlarınınanlaşılmışolması pazarlama yöneticilerine strateji belirleme ve plan yapma 
fırsatı vermektedir.
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TÜKETİCİ DAVRANIŞINI DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN
BİLİNMEK İSTENENLER

(Hakkında Araştırma Yapılan Başlıca Konular)
• Pazarı oluşturan tüketicilerin tanınması
• Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetler
• Satınalma zamanları
• Satın almanın kim için olduğu
• Satınalma nedenleri
• Satınalma yerleri
• Rasyonellik - Duygusallık
• Karar verme/ problem çözme
• Bireysel farklılıklar
• Durumsal faktörler
• Dışsal değişkenler

TÜKETİCİLER VE BEKLENTİLERİ
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TÜRKİYE’DE YÜZDE YİRMİLİK DİLİMLERE GÖRE 
HANE HALKI GELİRLERİ

TUTUM DOĞRUSU

TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ VE TATMİNİ

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TEKNOLOJİ
• Bilgisayarlar
• Cep telefonları 
• İnternet
• Kredi kartları



160

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

ÖRGÜTSEL SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENDÜSTRİYEL SATINALMA KARAR SÜRECİ
İhtiyacın ortaya çıkışı ve tanımlanması
• İhtiyaç duyulan ürünün spesifikasyonlarının belirlenmesi
• Alternatif satınalma kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi
• Satınalma biçimine göre; görüşme, teklif alma ya da sipariş verme
• Satın alınan ürünlerinin performanslarının değerlendirilmesi

ENDÜSTRİYEL VEYA ÖRGÜTSEL PAZARLARDA SATINALMA 
DAVRANIŞLARI

Satınalma üretim için gerçekleştirilir, dolayısıyla satınalma davranışları daha rasyoneldir.
• Satınalma kararını birden fazla kişi verir.
• Belirli politikalar izlenmek durumundadır.
• Satınalma miktarları önemli miktarlara ulaşabilir.
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SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA 
METODOLOJİSİ
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ARAŞTIRMA SÜRECİNİN AŞAMALARI

PROBLEMİN TANIMLANMASI
Bu aşamada araştırmacı çalışmanın amacını, hangi bilgilerin toplanması gerektiğini ve toplanan 
bilgilerin karar verme aşamasında nasıl kullanılacağını ele alır

Problem tam olarak belirlenmeden veri toplamak boşa kürek çekmek gibidir!
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“Bir problemin formüle edilmesi bazen problemin çözümünden daha önemlidir.”
Albert Einstein

Problemin geçmişinin anlaşılması
• Durum Analizi: Araştırmacıların veya yöneticilerin karar alanındaki konulara aşina olmalarını 
sağlamak için durumla ilgili geçmiş enformasyon toplanması

• Buzdağı Kuralı: İşletme problemlerinin tehlike yaratabilecek en önemli konuları genellikle 
yöneticiler tarafından görülebilir ve anlaşılabilir değildir.

Belirtiler kafa karıştırıcı olabilir
• “Mahalledeki 21 yıllık Yüzme Derneği” vakası:
• Üyelik yıllardır azalmaktadır.
• Mahalleli yeni açılan pahalı su parkını tercih ediyor olabilir.
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ARAŞTIRMA AMAÇLARININ BELİRLENMESİ

Problemi çözmek için ne tür bilgilere ihtiyaç duymaktayız?

Araştırma amacının en düzgün ifadesi iyi ifade edilmiş, test edilebilir bir hipotezdir
Hipotez: belirli bir problem için önerilen kanıtlanmamış önerme veya olası çözümdür. Hipotez 

ifadesi araştırma sorularına olası cevaplar verir
•Hipotezler adeta deneme yanılma yoluyla doğru problemin belirlenmesine yardımcı olur!

Araştırma Amaçlarına ve Analiz Birimine Örnekler
• Amaç, “müşterilerin marka tercihlerini etkileyen faktörlerin tanımlanması” ise, birim “bireysel 
müşteriler”dir.
• Amaç, “belirli bir işe başvuran adayların gelecekteki performanslarının öngörülmesi ise, birim 
“bireysel adaylar”dır.

Taşın üstündeki yazının İngilizce yazılmış bir ibare olduğu daha sonra anlaşılmıştır:
“to tie mules to = Katırları bağlamak için”

Arkeologların Vahşi batıda buldukları bu taşın üzerinde ne yazdığı uzun süre 
çözülememiştir: “toti emul esto”.
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• Amaç, “ Durgun satışların nedenlerinin ve satışları arttıracak yolların belirlenmesi ise, birim 
“firmalar”dır.

İlgili Değişkenlerin ve Hipotezlerin Belirlenmesi
• Araştırmacılar tarafından ölçülecek analiz biriminin özelliklerinin saptanması
• Aynı analiz birimindeki bu özellikler çok çeşitli olabilir.
• Örneğin, Araştırma Amacı: Pazarlama performansını arttıracak yöntemlerin belirlenmesi.
• Analiz Birimi: Firma
• Değişken : pazarlama performansı (Farklı firmaların pazarlama performansı farklı olabilir)

Değişkenin Tanımı
• Değişken Nedir?
– Bir örnekten diğerine değişen veya çeşitlenen her şey büyüklükte, güçlülükte veya istikamette 
değer farklılıkları gösterebilir.
• Sabit Nedir?
– Değişmediği için araştırma sorularına cevap bulmada kullanışlı olmayan şeylerdir.

Değişken Çeşitleri
• Sürekli Değişken
– Çeşitli niceliksel değerler alır.
• Kategorik Değişken
– Bir gruba olan üyeliği gösterir.
– Sınıflandırma değişkeni olarak da anılır.
Bağımlı Değişken
– Diğerdeğişkenlertarafındanaçıklananve/veya tahmin edilen değişken veya süreç çıktısıdır.
Bağımsız Değişken
– Bağımlı değişkeni bir şekilde etkilemesi beklenen değişkendir.

Araştırma Soruları
• Araştırma amaçlarına ulaşmak için, araştırmacılar, araştırma soruları geliştirerek onları araştırma 
aracılığıyla cevaplandırmaya çalışmalıdır.
• Araştırma soruları değişkenler arasındaki ilişkinin doğasıyla ilgilidir.
• Örnek araştırma soruları:
– Satıştaki düşüşün nedenleri nelerdir?
– Müşteri memnuniyetinin dinamikleri nelerdir?
– Yeni tasarımlar ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiler nelerdir?

Hipotez
• Araştırmayla test edilecek ve araştırma sorusunu cevaplayacak henüz desteklenmemiş önermeler
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• H1: Müşterilerin satın alma gücündeki azalma sektörün toplam satışlarını düşürür.
• H2: Yeni tasarımlar müşteri memnuniyetini arttırır.
Örnek niteliğinde bir problem tanımlama süreci
• Belirtiler: Müşterilerimiz şikayet etmekte ve mutsuz görünmektedir. Onları kaybedebiliriz.
• Gerçek Problem: Müşterilerimiz ürünlerimizi düşük kaliteli fakat pahalı bulmaya başlamıştır.
• Araştırma Amacı: Müşterilerimizi ürünlerimizin kalitesi hakkında ikna edecek yöntemlerin 
tanımlanması.
• Analiz Birimi: bireysel satın alıcılar.
• Değişkenler: müşteri memnuniyeti, yeniden satın alma niyeti, ürün özellikleri, müşteri demografisi vb.
• Araştırma Sorusu: Müşteri memnuniyetinin dinamikleri nelerdir, ürün hakkındaki müşteri algıları, 
müşteri memnuniyeti ve yeniden satın alma niyeti arasındaki ilişkiler nelerdir?
• Hipotez: eski moda ürünler, genç müşteriler tarafından düşük kaliteli olarak algılanır.

ARAŞTIRMA DİZAYNININ PLANLANMASI
İhtiyaç duyulan bilginin toplanması için gereken yöntem ve süreci içerir
Veri toplama yönteminin ne olacağına ve örnekleme planına bu aşamada karar verilir
Bu noktada araştırma modeli önem kazanır. Her araştırmanın bir modeli vardır

Kuramsal Model Örneği

Değişkenli Kuramsal Model
 

Model kurma: iki veya daha fazla değişken 
arasındaki ilişkilerin belirlenerek bu ilişkinin 
(veya ilişkilerin) tanımsal ya da tahmini 
eşitliklere taşınması işlemidir

Karar vericilere yardımcı olan modeller 
araştırmacı tarafından geliştirilebilir, 

revize edilebilir ve test edilebilir özelliğe 
sahiptir.
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Araştırma Çeşitleri
• Keşfedici
• Betimleyici-Tanımlayıcı 
• Nedensel

  Belirlilik Düzeyi Araştırma Çeşidini Etkileri

Araştırma Çeşitleri
• Tanımlayıcı-Betimleyici Araştırma
– “Evsiz kimdir?” “Gereksinimleri nelerdir?” “Kaç kişi evsiz?”
• KeşfetmeyeYönelikAraştırma
– “Burada ne oluyor?” “Evsiz olmak nasıl bir şey?”
• Açıklayıcı Araştırma
– Toplumsal olguların sebep ve sonuçlarını belirleme
– Bir olgunun diğeri üzerindeki etkisini tahmin etme
– “İnsanlar niçin evsiz kalıyor?” “İşsizlik oranı evsiz sayısını etkiliyor mu?”
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 ÖLÇME VE ÖLÇEKLEME

ÖLÇEK ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇEK TİPLERİ

TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ



170

Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Ders Notları

Karşılaştırmalı Ölçekler 
İkili Karşılaştırma Ölçeği

Karşılaştırmalı Ölçekler 
Sıralama Ölçeği
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Karşılaştırmalı Ölçekler 
Sabit Toplam Ölçeği

Karşılaştırmalı Olmayan Ölçekler 
Grafik Ölçek

Karşılaştırmalı Olmayan Ölçekler 
Maddelendirilmiş Ölçek
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Maddelendirilmiş Ölçek 
Likert Ölçeği

Maddelendirilmiş Ölçek 
Semantik Farklılıklar Ölçeği

Maddelendirilmiş Ölçek 
Stapel Ölçeği
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ÖRNEK VE ÖRNEKLEME

ÖRNEKLEME NEDENLERİ
1-Maliyet 
2-Zaman tasarrufu 
3-Doğruluk 
4-Ayrıntılı bilgi 
5-Yok edici testler

ÖRNEKLEME AMAÇLARI
1-Ana kütle parametrelerinin tahmini 
2-Ana kütle parametreleri hakkındaki iddiaların araştırılması (hipotez testleri)
Ana kütle ortalamaları, standart sapmaları, varyansları, oranları, regresyon katsayıları ve korelasyon 
katsayıları hakkındaki iddiaların örnek istatistiklerinden hareketle belirli bir anlamlılık seviyesinden 
geçerliliğinin araştırılmasına hipotez testleri denir.
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ÖRNEKLEME AŞAMALARI
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BASİT TESADÜFİ ÖRNEKLEME (SİMPLE RANDOM SAMPLİNG)

KÜME ÖRNEKLEME

Birimlerin değil, grupların rassal olarak seçildiği örnekleme türüdür.
- Evren hacminin çok büyük olması
- Birimlerin geniş bir coğrafi alana yayılmış olması
- Birimlerle ilgili güncel bir çerçevenin bulunmaması
durumları için uygundur.

TABAKALI ÖRNEKLEME

• Tabakalı örnekleme, sınırları belirlenmiş bir evrende alt 
tabakalar veya alt birim gruplarının var olduğu durumlarda 
kullanılır. Burada önemli olan, evren içindeki alt tabakaların 
varlığından yola çıkarak evren üzerinde çalışmaktır.
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TESADÜFİ OLMAYAN ÖRNEKLEME

TESADÜFİ VEYA TESADÜFİ OLMAYAN ÖRNEKLEME SEÇİMİ

ÖRNEK HACMİNİN BELİRLENMESİ: İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM
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VERİ TOPLAMA
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ANKET YÖNETİMİ
Anket Tasarımında Karşılaşılan Hata Örnekleri

Son zamanlarda pek çok kişi, çalışma saatlerinin 
ardından günün yorgunluğunu fitness salonlarında atarak
sağlıklı kalmaya çalışmaktadır. Son dönemlerde 
artan fitness salonlarına üyelik konusundaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Bildiğiniz gibi, dünyada insanlar son zamanlarda çevre
koruma konusuna hassasiyetle yaklaşmaya başladılar. 
Türkiye’de Göcek’te nükleer santral yapılması 
konusundaki düşünceleriniz nelerdir ?

Bu yıl kaç defa sinemaya gittiniz?

4 sene önceki yıllık Net hane geliriniz 
Tam olarak Ne kadardı? 

1 Ay içinde ne sıklıkla sinemaya 
gidersiniz?
Hiç
Arada Sırada
Sık sık
Düzenli olarak

Kitap tercihinizde polisiye ve 
bilimkurgu gibi türlerden hangilerini 
tercih edersiniz?

Tiyatronun sinema karşısındaki 
üstünlükleri nelerdir? 

SONY marka müzik Setleri
Ucuz ve fonksiyoneldir

Kaç kişi bir yılda gittiği sinema  sayısının hesabını 
tutar? Bu yıl sözcüğü en son 12 ayı mı kasteder?

İlk cümle cevaplayıcıları 
nükleer santrale karşı olumsuz 
olarak yönlendiren bir vurgu 
taşımaktadır

pek çok kişi vurgusu, 
cevaplayıcının
doğru bir iş yaptıkları
ima edilen bu çoğunluğun 
dışında kalma olasılığını 
azaltmaktadır

Cevaplayıcının gelirini hatırlaması çoğu 
zaman
4 yıl önceki imkansızdır!

Sıklık ifadeleri kişiden kişiye 
değişebilir özelliklere sahiptir.

Soru sorarken, olası cevap alternatiflerinden 
sadece birini veya bir kaçını örnek olarak 
göstermek diğer alternatifleri gölgeleyebilir

Cevaplayı tiyatronun sinema karşısında 
üstün olduğuna şartlandırmaktır.

Burada bir soru içinde aslında iki sooru 
vardır. Dolayısıyla iki farklı cevap olması da 
muhtemeldir.
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VERİ ANALİZİ 
İstatistik Testler

• Nicel araştırmalarda ilk düşünülmesi gereken şey verileri analiz etmek için hangi istatistik testlerin 
kullanılacağı olmalı
• Çoğu zaman bu karar anket tasarlanıp veri toplandıktan sonra veriliyor –ki doğru değil
• Bağımlı/bağımsız değişken sayısı, değişken türleri (sürekli-süreksiz) ve ölçme düzeyleri (sınıflama, 
sıralama, aralıklı, oranlı) yapılabilecek istatistik
testleri (parametrik-parametrik olmayan) belirler 
Kaynak: Field ve Hole, 2008, s. 257-264

Hangi İstatistik Test?
• Araştırmacı şu beş soruyu öncelikle yanıtlamalı:
• Ne tür veriler toplayacağım?
• Kaç bağımsız değişkenim olacak?
• Hangi araştırma tasarımını (deneysel, korelasyon, vd.) kullanacağım?
• Araştırmada bağımsız ölçümler mi yoksa tekrarlı ölçümler mi olacak?
• Veriler parametrik mi yoksa parametrik değil
mi?
Kaynak: Field ve Hole, 2008, s. 265

Veri Türü
• Araştırmada her denekten bir ya da daha çok puan (skor) mı kaydedilecek yoksa deneklerden 
sadece sıklık (frekans) verileri mi toplanacak?
• Ör., ülkelere göre trafik kazası sayılarını karşılaştırmak sıklık verilerine, ama değişik ülkelerin 
sürücülerinden oluşan bir örneklem seçip her sürücünün yaptığı kaza sayısını kaydetmek skor 
verilerine örnektir
• Sıklık verileri daha kısıtlayıcı (bu tür verilerle ki- kare testleri yapılabilir)
• Skor verisi topluyorsanız ölçme düzeyine (sınıflama, sıralama, aralıklı, oransal) karar vermelisiniz
Kaynak: Field ve Hole, 2008, s. 265-267

Bağımsız Değişken Sayısı
• Bağımsız değişken sayısı ve kategorileri
– Bazılarını değiştiremezsiniz (ör., cinsiyet E ve K olmak üzere iki kategori)
– Bazılarını değiştirebilirsiniz (ör., bellek testi için deneklerin testten kaç saat/gün/ay sonra bir 
deneysel uyarıcıyı hatırlamaları gerektiğine siz karar verirsiniz)
Kaynak: Field ve Hole, 2008, s. 267
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Tasarım Türü
• Deneysel çalışmalarda gruplar/koşullar arasında fark olup olmadığını test etmek önemli (ör., yaş 
gruplarına göre sürüş yetenekleri farklı mı?)
• Korelasyonel çalışmalarda değişkenler arasında ilişki olup olmadığını test etmek önemli (ör., yaş 
ile sürüş yetenekleri arasında bir ilişki var mı?)

Parametrik / Parametrik Olmayan Veriler
• Parametrik Testler
– Normal dağılıma uygun
– Aralıklı/oransal ölçüm düzeyinde ölçülmüş
– Her durum/koşuldaki skorlar arasındaki varyansın birbirine benzediği (varyansların eşit olduğu) 
veriler üzerinde yapılır
• Parametrik Olmayan Testler
– Yukarıdaki koşulları sağlamayan veriler üzerinde yapılır
– Genelde daha az güçlü testlerdir
Kaynak: Field ve Hole, 2008, s. 268-269
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Araştırma Raporu
• Kapak
• İçindekiler
• Öz / Özet
• Giriş
– Amaç
– Soru cümlesi – Denenceler – Sınırlılıklar – Tanımlar
• Literatürdeğerlendirmesi
• Yöntem
– Araştırma modeli – Evren ve örneklem – Veri toplama
– Veri analizi
• Bulgular ve yorum • Sonuç ve öneriler • Kaynakça
• Ekler
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