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Bölüm 1. PAZARLAMA KAVRAMI VE
PAZARLAMA ANLAYIŞLARI,
YAKLAŞIMLAR

Pazarlama Kavramı-1
• Yiyecek maddelerinin, ham maddelerin ve bunlardan elde edilen
işlenmiş maddelerin üreticiden son tüketiciye kadar geçirdiği
işlemleri ve bu işlemlerin üretici, aracı ve tüketici üzerindeki
etkilerini inceleyen bilim dalıdır (Thomson 1951).
•
• Toplama, ambalajlama, işleme, nakliye, depolama, dereceleme,
standardizasyon, dağıtım, aracılık işleri, pazarlama kuruluşları, mali
işlemler dağıtım sistemlerinin ve ürün dağıtım kanallarına akışının
düzenlenmesi konularını inceler(ABD İdari İşler Enstitüsü).
•
• Fiyat ve fiyat oluşumunu inceleyen bir bilim dalıdır.
•

Pazarlama Kavramı-2
• Malların ve hizmetlerin üreticiden son tüketiciye kadar akışını
sağlayan olayları ve bu akıştan doğan faaliyetleri inceleyen bilim
dalıdır (Amerikan Pazarlama Deyimler Komitesi).
•
• Zaman, yer ve mülkiyet faydalılıklarının yaratılması ile ilgili
faaliyetleri içine alan bir kavramdır (Oluç 1957).
•
• Mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye getirilmesi ile ilgili
işletmecilik faaliyetidir (Hatipoğlu 1964).
• Mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ya da kullanıcıya doğru
akışını yönelten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.

Pazarlama Kavramı-3
• Mevcut ve potansiyel tüketicilere istekleri tatmin edici mal ve hizmetleri sunmak
üzere planlamak, tutundurmak ve dağıtmak amacına yönelik olarak düzenlenen ve
birbirini etkileyen işletme faaliyetleri sistemidir.
•
• Örgütsel amaçlara ulaşmak için, hedef pazarlarda değişimleri sağlamaya yönelik bir
takım insan faaliyetleridir (Kotler 1972).
•
• Bir işletmenin ürünlerine olan talebi belirlemek, uyarmak, doyurmak, ürünleri ve
hizmetleri hazır bulundurarak talebi karşılamak ve kar elde etmek üzere yapılan
işletme faaliyetleridir(Tek 1990).
•
• Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere;
fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve
tutundurulması için yapılan planlama ve uygulama süreci olarak tanımlanır (Cohen
1990).
•

Pazarlamanın diğer bilim alanları ile bağıntısı
• Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için birçok bilimle
bağlantı kurulması gerekmektedir. Pazara yönelik bir
üretimde doğru kararlar alınabilmesi için, hukuk, iktisat,
işletme, davranış bilimleri, istatistik, ekonometri gibi birçok
bilim dalı ile bağlar önemlidir.
• Üreticiden tüketiciye giden yolda mevzuata uyum, piyasayı
izlemek, doğru zamanda doğru kararlar alıp uygulamak,
pazar hakkında veri temini ve analizi , hedef kitle profilini
bilmek için belirtilen birçok bilim dalından yararlanması
şarttır.

Arz
Talep
Hükümet
Pazarda etkili kuvvetler

Pazarlama anlayışındaki gelişmeler-1
1.aşama-üretim anlayışı: Üretimde kıtlığın olduğu ve üretimi odaklı
bir anlayıştır. Üretimin verimliliğin artırılmasıyla yükseltilmesi
önceliklidir. Satıştan doğan kar amaçlanmaktadır. (1.Dünya
Savaşı,1929 Ekonomik Buhranı)
2.aşama–satış anlayışı: Üretim artarken, talebin yetersiz olduğu bir
dönemdir. Talebin arttırılmasında reklamdan yararlanma yolları
aranmaktadır. Satıştan doğan kar hedeflenmektedir. (2.Dünya Savaşı)
3.aşama- pazarlama anlayışı: Rekabetin arttığı, tüketici istek ve
ihtiyaçlarına odaklanılmakta, pazarlama bileşenleri araç olarak
kullanılmaktadır. Tüketicinin tatmini önemsenmiştir.

Pazarlama anlayışındaki gelişmeler-2
4.aşama-sosyal pazarlama: Tüketici istekleri ve toplumsal
refahına odaklanılmıştır. Toplumsal tatmin amaçtır.
Pazarlama faaliyetlerinin toplumsal değerlere ve etik ilkelere
uyumlu olması sosyal sorumluluk anlayışıyla ilişkilidir.
5.aşama-global pazarlama: Küreselleşme çabalarının hız
kazandığı, bilişim teknolojilerinin geliştiği bir dönem olup,
dünya tüketicilerinin istek ve ihtiyaçlarına odaklanılmıştır.
(İslamoğluA.H.,2006.Pazarlama Yönetimi. Beta.İstanbul)

Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler-3
Hakim süre

1.Aşama
1930 öncesi

2.Aşama
1930-1950

Odak

Üretim

Verimlilik

Araç
Verimlilik

Reklam

3.Aşama
1950-1970
Tüketici istek ve
gereksinimleri

Pazarlama
Bileşenleri

4.Aşama
1970 sonrası

5.Aşama
1980-+

Tüketici istek ve gereksinimleri
ve toplumsal refah

Dünya tüketici istek
ve gereksinimleri ve
toplumsal refah

Pazarlama Bileşenleri
Toplumsal Sorumluluk

Pazarlama Bileşenleri
Toplumsal
Sorumluluk
Toplumsal tatminden
doğan kar

Amaç

Anlayış

Satıştan doğan kar

Satıştan doğan
kar

Üretim

Satış

Tüketici tatmininden
doğan kar

Pazarlama

Tüketici tatmininden doğan kar

Sosyal Pazarlama

Global
Pazarlama

Pazarlama süreci-1
• Üreticinin öncelikle pazardaki istek ve
gereksinimleri belirlemesi
• Malın tanımlanması
• Malın geliştirilmesi
• Deneme üretimi
• Pazarda test edilmesi
• Üretim
• Pazarlama stratejilerinin ortaya konulması
• Satış faaliyeti
• Satış sonrası değerlendirme

Pazarlama sorunlarına yaklaşımları (İslamoğlu,2006)

1.İşlevsel
yaklaşım

2. Yönetsel
yaklaşım

3.Sistem
yaklaşımı

• Pazarlama sorunlarının araştırılmasında gruplandırılmış
pazarlama faaliyetlerinin incelenmesi gerektiğini ortaya koyar.
Ancak çevresel etkileri gözardı ettiği için yetersizdir.

• Yaklaşım, pazarlama yöneticisinin pazarlama faaliyetlerini
planlarken, aynı zamanda sorunlar, nedenler ve çözümleri
hakkında da doğru karar almasının önemine odaklanmaktadır.

• Pazarlama sorunlarının nedenleri araştırılırken, çevre
faktörleri ve ilgili diğer olaylarla bağıntılar ortaya konularak
çözüm aranmalıdır.

BÖLÜM 2: TALEP VE TÜKETİM TEORİSİ
Talep, satın alma gücü ile desteklenmiş satın alma isteğidir.
Talep fonksiyonu aşağıda sunulmuştur :
Ta = {Fa, Fc…….Fn, G }
Ta
: a malının talep miktarı
Fa
: a malının fiyatı
Fc…….Fn : ilgili diğer malların fiyatları
G
: gelir

Talep miktarı ile bağımsız değişkenler
arasındaki bağıntılar
• Bir malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasında negatif
bağıntı vardır.
• Bir malın talebi ile rakip malların fiyatları arasında
pozitif bağıntı vardır.
• Bir malın talebi ile tamamlayıcı malların fiyatları
arasında negatif bağıntı vardır.
• Bir malın talebi ile gelir arasında pozitif bağıntı vardır.
• Bir malın zevk ve alışkanlıkları mal lehine ise, talebi
artar.

Diğer değişkenler sabit olduğu varsayıldığında, bir malın fiyatı ile talep edilen
miktarı arasında negatif yönlü bir bağıntı vardır.

Fa
T

T
0
Şekil 1. Talep Eğrisi

Ma

Tüketiciler tercihlerinin sayısal sunumu için fayda fonksiyonu kullanılmaktadır.
Fayda fonksiyonu,
U= U (Q1, Q2, .................Qn)
şeklinde ifade edilmektedir (Young and Burton 1997). Tüketicilerin tercihleri
farksızlık eğrileriyle ( U1, U2 U3 ….. ) tanımlanmaktadır (Şekil 2).
Qa

U1U2 U3
0

Qb

Şekil 2. Farksızlık eğrileri
Bir farksızlık eğrisi üzerindeki mal kombinasyonlarının faydası aynıdır. Daha yüksek olan farksızlık
eğrisi (örneğin U3) daha yüksek fayda sağlayan mal kombinasyonlarını temsil etmektedir. Farksızlık
eğrileri negatif eğimli, birbirlerini kesmez ve orijine dış bükeydirler.

Belirli gelir ve a malının fiyatı veri iken, sadece a malı alımı halinde satın alınan maksimum
a malı miktarı 0M ( 0M= Gelir/Fa ); sadece B malı alınması halinde maksimum b malı
miktarı 0C ( 0C= Gelir / Pb) kadardır. Diğer kombinasyonları gösteren Bütçe Doğrusudur
(Şekil 3).

Qa
M

0

C

Qb

Şekil 3. Bütçe Doğrusu

Aynı fayda düzeyini koruyabilmek için, ürünler arasındaki ikame oranı, Marjinal İkame Oranı
(MİO)’dır. Aynı farksızlık eğrisi üzerinde faktörlerden birisi artırılırken, diğeri vazgeçilmektedir.

•

Bir sonraki aşama, tüketicinin faydasını maksimize edeceği ürün
kombinasyonu (Tüketici Dengesi) bulmaktır. Tüketici dengesi (E noktası), a
malından S miktarı ve B malından T miktarı kadar olacaktır (Şekil 4). Burada
belirli gelir ile çeşitli mallara duyulan gereksinimler giderilmeye çalışılırken,
elde edilen toplam faydayı maksimize edecek ürün bileşimleri diğerlerine
tercih edilmektedir. Elde edilen fayda, psikolojik faydayı açıklamaktadır. E
noktasında, Bütçe doğrusunun eğimi farksızlık eğrisinin eğimine eşittir.
Qa
M

S

E

1

U3
U1 U2

2
0

T

C

Qb

Şekil 4. Tüketicinin Optimal Seçimi (Tüketici Dengesi)

Tüketici Dengesi (E noktası)
E noktasında bütçe doğrusunun eğimi, farksızlık eğrisinin eğimine eşittir.

0M
tg  =

=

2

0C

Gelir/Fa
=
Gelir/Fb

Fb

(Bütçe doğrusunun eğimi)

Fa

-Qa
tg  MİO =
Qb
1

Tüketici Dengesi (E noktası) :
Fb

-Qa
=

Fa

Qb

(Farksızlık eğrisinin eğimi)

ESNEKLİK: Bir malın talebinin başka bir değişkendeki değişime
duyarlılığıdır.

Tablo 1. Esneklik değerleri
Esneklik değeri < 1

Gayri esnek

Esneklik değeri > 1

Esnek

Esneklik değeri = 1

Birim esnek

Esneklik çeşitleri şöyledir:
1. Talebin fiyat esnekliği
2. Gelir esnekliği
3. Çapraz esneklik
Tablo 2. Esneklik tanımı

Talebin
fiyat esnekliği

a malının talep edilen miktarındaki % değişim
a malının fiyatındaki % değişim

Gelir
esnekliği

a malının talep edilen miktarındaki % değişim
gelirdeki % değişim

Çapraz
esneklik

a malının talep edilen miktarındaki % değişim
b malının fiyatındaki % değişim

Esneklik hesabı
1. Nokta elastikiyeti (Eğri üzerinde bir noktanın elastikiyeti)
Mi /Mi
ii =
Fi /Fi
ii= Talep elastikiyeti = Değişiklik Fi = Fiyat Mi= Miktar

2. Yay elastikiyeti (İki noktadan geçen doğrunun orta noktasının elastikiyeti)
M2 - M1
M 2 + M1
ii

=

F2 - F1
F2 + F1

Değerlendirme
• Talebin fiyat esnekliği normal ürünlerde negatif
değer alır.

• Gelir esnekliği normal ürünlerde pozitif değer alır.
• Çapraz elastikiyet pozitif ise ürünler rakip olup,
örneğin bir ürünün fiyatı artınca diğer rakip ürünün
talebi artacaktır. Örneğin, tereyağı-margarin.
Çapraz elastikiyet negatif ise ürünler tamamlayıcı
olup, bir ürünün fiyatı artınca diğer tamamlayıcı
ürünün talebi düşecektir. Örneğin, çay-şeker.

Talep edilen miktardaki değişiklik; talebi etkileyen faktörler sabit iken, sadece fiyata bağlı olarak talebin
değişmesidir. Talep eğrisi üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya harekettir.
Şekil 5. Talep edilen miktardaki değişiklik

F
T
F1
F2
T
O

M1

M2

M

Talepteki değişiklik; fiyat sabit iken talebi etkileyen diğer faktörlere bağlı
olarak talebin değişmesidir. Talep eğrisinin hareketidir.

Şekil 6. Talepteki Değişiklik
Fiyat
T1

T2

M1

M2

T3

F

0

M3

Miktar

Lorenz Eğrisi
Gelir ya da servetin nüfusa dağılımındaki eşitsizliği göstermekte
kullanılan grafiktir.
Eğri bir karenin köşegenini uç noktalarda keser. Karenin dikey
kenarında gelirin birikimli payları, yatay kenarında ise nüfusun
birikimli payları yüzde olarak gösterilir. Köşegen doğru, gelirin
nüfus arasında eşit dağılımını ( mutlak eşitlik ) gösterir.
Lorenz eğrisi köşegenden uzaklaştıkça, gelir dağılımındaki
eşitsizlik artmaktadır.
Kaynak: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması,2013
http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/GYKA_2011/turkce/metaveri/tanim/gelir-daggiiliimii-essitsizlik-oelccuetleri/index.html,
15.12.2017

Eşdeğer

hanehalkı

kullanılabilir

gelirlerin

Lorenz

eğrisi,

2012-2013

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar, 2012-2013
Yüzde 20’lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden
aldığı pay %46,6 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden
aldığı pay %6,1 oldu.
Buna göre, son yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20’lik
gruba göre (P80/P20 göstergesi) 7,7 kat oldu. P80/P20 göstergesi kentsel
yerlerde 7,2 kırsal yerlerde ise 6,5 olarak hesaplandı.

Gini katsayısı
Lorenz eğrisine bağlı ve eğri ile köşegen arasında kalan alanın,
köşegenin altında kalan toplam alan oranına eşittir. Bu oran
büyüdükçe, dağılımdaki eşitsizlik artıyor demektir.
Gini ölçüsü "0 ile 1" arasında değişir. Bir toplumda, gelir adaletli
olarak paylaşılmışsa, Gini katsayısı "0"a eşit, toplumdaki gelirleri
yalnız bir kişi almışsa, Gini katsayısı "1" e eşit olmaktadır.
Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden gini katsayısı bir önceki yıla
göre 0,002 puan düşüş ile 0,400 olarak tahmin edildi. Katsayı,
kentsel yerleşim yerleri için 0,392, kırsal yerleşim yerleri için ise
0,365 olarak hesaplandı.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083

BÖLÜM 3: ARZ VE ÜRETİM TEORİSİ

Arz, çeşitli fiyatlarda piyasaya arz edilen ürün miktarlarını gösterir.
Üretim Fonksiyonu :
Ma = f {K,E,D}
Ma : a malının fiziki çıktı miktarı
K : Kapital
E : Emek
D : Doğal kaynaklar
Üretim faktörlerini oluşturan girdiler fonksiyonda gösterilirse,
Ma = f (x1,x2,x3,.......,xm)
x1,x2,x3,.......,xm : Üretim faktörleri miktarları

Tarımsal ürün arzını etkileyen unsurlar
•
•
•
•
•
•

Söz konusu malın fiyatı
Diğer malların fiyatları
Girdi fiyatları
İklim
Kullanılan teknoloji
Satıcı sayısı

Arz Kanunu ve Arz Eğrisi
Arz Kanunu: Arzı etkileyen diğer unsurların değişmediği varsayıldığında,
ürün fiyatları ile arz edilen miktar arasında pozitif yönlü bağıntı vardır.

Fiyat

Arz eğrisi

0

Arz edilen miktar
Şekil 1. Arz eğrisi

Arz edilen miktardaki değişiklik
Arzı etkileyen faktörler sabit iken, sadece fiyata bağlı olarak arzın
değişmesidir. arz eğrisi üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya
harekettir.
Fiyat

Arz eğrisi
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Arz edilen miktar

Şekil 1. Arz eğrisi

Arzdaki değişiklik
Fiyat sabit iken arzı etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak arzın
değişmesidir. Arz eğrisinin hareketidir.
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Şekil 3. Arzdaki değişikilik

Arz esnekliği
Tanımı: Arzı etkileyen diğer unsurların değişmediği varsayıldığında,
fiyattaki değişimin arz edilen miktarı ne düzeyde etkilediğini ifade eder.
Arz edilen miktardaki % değişme
ea =
Fiyattaki % değişme
Mi / Mi
ii=
Fi / Fi
ii= Talep elastikiyeti = Değişiklik Fi = Fiyat Mi= Miktar

Tarımsal ürünlerde arz elastikiyeti düşüktür.
Tarımsal üretim periyodunun uzun olması ve
üretimin sürekli olmamasına elastikiyeti
etkilemektedir. Üretimde mevsimsellik etkisi söz
konusudur. Bu nedenlerle, özellikle çok kısa ve
kısa piyasa dönemlerinde arz esnekliği sıfır veya
sıfıra yakındır. Ancak uzun dönemde ölçek
ekonomisinden dolayı kapasite artırılabilecek
yeterli zamanın olması esnekliği artırır.
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Ana fonksiyonlar
Toplama: Tarımsal ürünlerin tarla, bahçe, bağ
yada sera gibi üretim alanlarından satış ya da
işleme noktalarında bir araya getirilmesidir.
Ürünün toplandığı yerler; işletme avlusu, alım
noktaları ya da fabrika vd olabilir.

İşleme: Tarımsal ürünlerin çeşitli tesislerde yarı
ya da tam mamül hale getirilmesidir. Örneğin,
sütten peynir, tereyağ; meyveden meyve suyu
üretilmesi gibi. İşlem fonksiyonu ile katma değer
ve ürün çeşitliliği yaratılmakta, aynı zamanda arz
fazlalığı önlenebilmektedir.

Dağıtım: Tarımsal ürünlerin müşterilere
ulaştırılmasındaki dağıtım yollarını içermektedir.
Dağıtımda üretici, aracı, bayi, distribütör ve
çeşitli kurumsal yapılar yer almaktadır.

Yardımcı fonksiyonlar
Hasat: Tarım ürünlerinde hasat zamanın doğru
belirlenmesi önemlidir.
Tarım ürünlerinin çabuk
bozulabilir ve hassas ürünler olması nedeniyle, ürünlerin
taşınma, depolanma, alıcıya ulaşım süresi dikkate alınarak
zamanından önce yada sonra hasat edilmemesi gerekir.
Ürünlerin pazarda değer bulabilmesi, hasat olgunluğunun
iyi belirlenmesine bağlıdır. Özellikle standardizasyonu
isteğe bağlı olan meyve sebze gibi ya da dökme usulde
satılan tarım ürünlerinde hasat olgunluğunun iyi
belirlenmediğine ilişkin birçok örnek görmek mümkündür.

Yardımcı fonksiyonlar
Dereceleme ve standardizasyon, kalite kontrolü:
Bu fonksiyonlar, tarımsal ürünlerin belirli özellikleri
açısından bir örnek haline getirilmesiyle ilişkilidir.
Derecelemede firmalar pazara sundukları ürünleri kendi
bünyelerinde bazı derece özelliklerine göre sınıflandırırlar.
Örneğin, ağırlık, uzunluk, yabancı madde oranı, farklı
kaliteli ürün miktarı gibi…

Standardizasyon, bir ürünün değerini ölçmeye ve
anlamaya yarayacak niteliklerin belirlenerek, ürünün ve
ambalajının bir örnek haline getirilmesidir.
Standardizasyon, ulusal ya da uluslararası düzeyde ortak
bir ölçüdür. Madde, ürün, hizmet ve yöntemlerde bir
örneklik sağlamak için ortaya konulan kriterler temel
standartlardır.
Standardizasyon, ticareti hızlanması, taraflara güven
vermesi, üründe bir örnekliği sağlaması, tüketicilerin
aldatılmasının önüne geçmesi gibi olumlu etkileri vardır.

Standartlar üç gruba ayrılmaktadır :
1. Yapı karakterlerine göre standartlar
2. Uygulama alanlarına göre standartlar
3. Uygulama şekillerine göre standartlar

1. Yapı karakterlerine göre standartlar dörde ayrılır:
– Madde standartları: Meyve, sebze ve maden cevheri vs
gibi doğal özelliklerine göre standartlaştırma
– Mamül standartları: Ürün, yarı işlenmiş ve doğal olarak
sanayi ürünlerinde bir örneklik için standartlaştırma
– Usul (yöntem) standartları: Bir hizmetin yapımında
hangi alet-araç kullanılacağı ve ne şekilde yapılacağı ile
ilgili standartlaştırma
– Hizmet standartları: Çeşitli gereksinimlerin nerede, nasıl
ve ne şekilde karşılanacağını belirleyen standartlaştırma

2.Uygulama alanlarına göre standartlar :
–İşletme bazında standartlar : İşyerlerine yönelik standartlar
–Endüstriyel bazda standartlar : Aynı ürünü üreten sanayi
kuruluşlarının ürünlerine yönelik standartlar
–Ulusal bazda standartlar : Ulusal sınırlar içinde
görevlendirilmiş kuruluşlarca uygulanmak üzere oluşturulan
standartlar (TS gibi )
–Bölgesel bazda standartlar : Komşu birkaç ülkenin belirli
amaçlar için ortaya koydukları standartlar
–Milletlerarası bazdaki standartlar : Uluslararası
standardizasyon kuruluşlarına üye ülkelerin düzenledikleri ve
uyguladıkları standartlar (ISO,IEC gibi)

3. Uygulama şekillerine göre standartlar :
– Zorunlu standartlar : Resmi makamlar (Bakanlar
Kurulu) tarafından belirlenip, Resmi Gazete’de
yayımlanmaktadır. Örneğin sağlık ve ürün
hizmetleri gibi konularda olabilmektedir.
– İhtiyari (isteğe bağlı) standartlar : Ulusal standart
enstitüleri tarafından belirlenmekte ve gönüllü
olarak uygulamaya geçirilmektedir.

Kalite kontrol: Kalite kontrolü, üretim
ve
pazarlama sürecinde olumsuzlukları önleme,
kontrol işlemlerinin planlanması ve izlenmesidir.
Kalite kontrolü, üretime geçmeden tasarım
aşamasında, hammadde kullanımında ve üretim
sonunda kontrol çalışmaları ile yürütülebilir.
Ayrıca, iç pazarda olduğu kadar, dış ticarete
yönelik ürünlerde de kalite kontrolü ilgili
Bakanlıklar tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Ambalajlama ve etiketleme: Ambalajlama fonksiyonu,
ürünlerin korunma, tutundurma, fiyatlandırma, depolama
ve taşınması amacıyla yapılmaktadır. Süpermarketlerin
yaygınlaşması ve buna bağlı olarak self servislerin kabul
görmesi, ticaretin hızlanması, tüketicilerin ürün güvenliğini
önemsemesi, raf ömrü ve ürün hakkında bilgi talebinin
artması ambalaj talebini etkilemiştir.
Etiketleme; ürün ve üretici firma hakkında yasalarca
belirlenen bilgilerin ambalaj üzerine yazılmasıdır. Örneğin
ürün adı, fiyatı, gramajı, içeriği, üretim ve son kullanım
tarihleri, üretici firma adı ve adresi, varsa çeşitli kalite
belgelerinin logosu, karekod, barkod gibi.

Taşıma: Ürünlerin yer faydalılığını sağlayan bir
fonksiyondur. Üretim noktasından tüketime kadar geçen
aşamalarda ürünlerin çeşitli ve uygun araçlarla
taşınmasını içerir.
Tarım ürünleri ve gıdaların ulusal ve uluslararası pazarlara
taşınmasında uygun araç seçilmelidir. Örneğin soğutuculu
araçlar özellikle et ve ürünleri,süt ve ürünleri, işlenmiş
meyve-sebzeleri, dondurulmuş ve pişmiş ürünlerde ve su
ürünlerinde önem taşımaktadır. Her ürünün ısı isteğinin
farklı olması, taşımada dikkate alınmalıdır.

Depolama: Depolama, ürünlerin zaman faydalılığını
sağlayan bir fonksiyondur. Tarım ürünlerinin tüketime
sunulana kadar muhafazası hayati önem taşır. Pazarda
ürünlerin bol olduğu dönem yerine, ürünün azaldığı
ileriki süreçte satılmak üzere depolanmasıdır. Böylece
ürünün depolanması ile fiyat avantajı sağlanabilir.
Depoda, ürünle ilgili teknik anlamda koşullar doğru
belirlenmelidir. Nitekim tarım ürünlerinin depolama
şartları aynı olmayabilir. Hububat gibi daneli ürünlerde
yığın kalınlığı, havalandırma ve kızışma nedeniyle,
muhafaza şartları iyi takip edilmelidir.

Fiyat oluşumu: Fiyat oluşumu ürünün pazarlama yapısına,
piyasa şekline bağlı olarak değişir. Pazarda etkili bir
organizasyon ya da oligopol/düopol gibi farklı piyasalarda
sınırlı sayıdaki firmalar fiyat oluşumunu yönlendirir ya da
fiyatlar serbest rekabetin olduğu piyasalarda arz ve talebe
göre şekillenir.
Tarım ürünleri fiyat oluşumu maliyetler, dünya fiyatları,
müdahale alımları vd. tarafından etkilenmektedir.
Piyasada yoğunlaşma oranı da fiyat oluşumunu
açıklamada etkilidir. Nitekim sınırlı sayıda firmanın, pazar
payının %20 ya da % 80 olması yoğunlaşma oranının ve
fiyat oluşumunda bu firmaların etkilerinin farklı olduğunu
da göstermektedir.

Riskten korunma: Tarımsal üretimde ve pazarda
karşılaşılabilecek doğal ve ekonomik olumsuzluklara
karşı risk ve belirsizliklerin etkisini azaltmak amacıyla
yürütülen önlemleri kapsamaktadır. Örneğin sel,
kuraklık ve don gibi doğal olaylara karşı tarım sigortası
ya da gelecekteki fiyat değişimlerinden korunmada
future piyasalar riskten korunmada uygun araçlardır.

Muhasebe işlerinin yapılması-kayıt tutulması:
İşletmelerde ticari amaca yönelik yürütülen
çalışmaların kayıt altına alınması ve izlenmesidir.
Tarım işletmelerinde çoğunlukla muhasebe
sisteminin
uygulanmaması,
bu
fonksiyon
açısından eksikliğin olduğunu göstermektedir. Bu
durum,
işletmelerin
ekonomik
boyutta
değerlendirilmesini de zorlaştırmaktadır.

Satış: Ürünün mülkiyet faydalılığını sağlayan
fonksiyondur. Pazarda ürünün el değiştirdiği
her noktada bu fonksiyon gerçekleşir. İnternet
üzerinden satışın gelişimi ile satış fonksiyonu
sanal ortama da taşınmıştır.
Ayrıca örneğin ürün üreticiden tüketiciye,
tüccara,
komisyoncuya,
perakendeciye,
ihracatçıya satıldığında satış fonksiyonu oluşur.

Talep Yaratma: Tutundurma, bilgilendirme ve
hatırlatma amaçlı yapılan çalışmalardır. Talep
yaratmada kullanılacak medya aracı, verilmek
istenen mesaj, tanıtım süresi ve zamanı, maliyeti
gibi konularda kararlar alınır.
İç ve dış piyasalardaki artan rekabet, bu fonksiyonun
önemini arttırmaktadır. Talep yaratma, yazılı ve
görsel basındaki reklamlar, promosyonlu satışlar ve
tanıtım fuarları şeklinde sürdürülmektedir.

BÖLÜM 5: PAZAR ÇEŞİTLERİ VE FİYAT OLUŞUMU
Pazar: 1.Tarımsal ürünlerin alıcı ve satıcılarının karşı karşıya
gelerek fiyatın oluştuğu yerlerdir.
2. Herhangi bir malın satılabileceği soyut alanlardır.
Pazar ve piyasa terimi aynı anlamda kullanılabilmektedir.
Pazarların gelişiminde yerel ve merkezi pazarlar, dağınık pazar
oluşumları görülür.

Pazar/piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu
• Tam yarışmalı piyasa : Alıcı ve satıcının fazla
olduğu, arz ve talebin dengede olduğu zaman
piyasa fiyatı oluşur. Hiçbir alıcı ve satıcı piyasayı tek
başına etkileyemez. Örneğin tarımsal ürün
piyasaları..
• Monopol piyasa: bir malı piyasaya sunan tekbir
satıcının olduğu piyasadır. Fiyat arz ve talebin
dengede olduğu noktada oluşur. Satıcı firma, fiyat
olarak en yüksek karı sağlayan Optimal Fiyatı seçer.

Pazar/piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu
• Düopol piyasa: İki satıcı firmanın faaliyet gösterdiği ve
kendi pazar paylarını korumaya yönelik fiyat stratejileri
izledikleri piyasa şeklidir. (Cournot noktası)
• Oligopol piyasa: Sınırlı sayıda ve birbirlerine etkide
bulunabilecek ölçekte firmaların bulunduğu piyasadır.
Fiyat oluşumu açısından da birbirlerinin fiyat indirimi
ve yükseltmelerini takip ederek, fiyat stratejilerini
oluştururlar. (Piyasadaki endüstri ve firma talep
eğrileri Sweezy’nin Dirsekli talep eğrisi ile açıklanır.)

Yoğunlaşma oranı
Tanımı: Piyasanın rekabet veya tekele yakın
olduğu konusunda karar vermede kullanılan bir
ölçüttür. Tarımsal ürün piyasalarında satıcı
sayısına bağlı olarak yoğunlaşma düzeyleri de
değişmektedir.
CR4, bir ekonomik sınıftaki en büyük 4 girişimin
(CR8 için 8 girişimin) ciroları toplamının, o
ekonomik sınıftaki toplam ciro değerine
bölünmesiyle elde edilmiştir.

Yoğunlaşmaya etki eden faktörler

Pazara giriş
engelleri

Ölçek
ekonomisi

İzlenen
politikalar

Birleşmeler

Reklam
faaliyetleri

Yoğunlaşma oranı dereceleri
•
•
•
•

Düşük derecede yoğunlaşma (CR4 < 30)
Orta derecede yoğunlaşma (30 < CR4 < 50)
Yüksek derecede yoğunlaşma (50 < CR4 < 70)
Çok yüksek derecede yoğunlaşma (CR4 > 70)

Gıda ve İçecek Sanayinde Alt Sektörler Bazında Yoğunlaşma Oranları (2010) (tüik.gov.tr,2014)

Alt Sektör
Bira imalatı
Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
Hazır yemeklerin imalatı
Dondurma imalatı
Patatesin işlenmesi ve saklanması
Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı
Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
Şeker imalatı
Kahve ve çayın işlenmesi
Üzümden şarap imalatı
Peskimet ve bisküvi imalatı; day. pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
Etin işlenmesi ve saklanması
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden ve diğer şişelenmiş suların üretimi
Sebze ve meyve suyu imalatı
Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamüllerin imalatı
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
Sıvı ve katı yağ imalatı
Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış meyve-sebzelerin işlenmesi ve saklanması
Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı

CR4
99,92
97,57
97,35
96,75
93,88
91,23
88,97
85,5
82,16
71,73
68,87
58,96
56,91
55,59
55,02
46,17
46,11
45,43
44,49
44,18
41,52
34,37
28,65
24,7
23,04
13,6
8,78
8,26

CR8
100,00
100,00
100,00
100,00
96,59
98,11
95,86
99,51
91,80
80,12
79,95
78,32
68,69
79,37
66,29
64,31
68,10
74,39
59,13
59,25
68,00
46,07
42,06
42,88
32,77
20,94
14,88
11,80

Girişim
Sayısı
5
7
5
6
330
22
19
13
73
147
94
1.533
189
71
360
110
824
44
260
59
36
1.196
792
137
300
1.391
4.309
24.272

Yoğunlaşma
Derecesi
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Çok yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük

Bölüm 6. Pazarlama karması (stratejiler)
Klasik pazarlama karması ürün, fiyat, dağıtım
ve promosyondan oluşmaktadır. İşletmelerin
bu unsurlara yönelik alacağı kararlar pazarda
varlık gösterebilme ve rekabet açısından
isabetle belirlenmelidir.

Ürün
Ürün karma unsuru, pazara sunulacak
ürünün kendisi, kalite, çeşit, marka, stil,
ambalaj, garanti ve sunulan hizmetle ilgili
stratejileri kapsar.
Ürün stratejisinde doğru karar alınması ve
uygulanması ürün yaşam/hayat eğrisini de
uzatır.

Ürün yaşam eğrisinin ilk aşaması olan giriş
(tanıtma/sunuş) aşaması, ürünün piyasaya
yeni sunulduğu, satışların arttığı, ürün yeni ise
rakiplerin olmadığı, tanıtım için promosyon
masraflarının yüksek, kar marjının düşük ve
maliyetin yüksek olduğu bir dönemdir.
Kara geçiş noktasına kadar süren aşamada,
bazen bu noktaya gelmeden ürün pazardan
çekilir, bazen bu noktaya çabuk ya da belli bir
sürenin sonunda ulaşırlar.

Ürün yaşam eğrisinin ikinci aşaması olan,
gelişme (büyüme) aşaması, başabaş noktasından
başlayıp, olgunluk dönemine kadar sürer. Satış
ve
karın
arttığı,
rakip
ürünlerin
yavaş yavaş pazara girdiği bir dönemdir.
Maliyeti
azaltıcı
önlemler
alınması,
ürünün yapısının ve kullanım alanlarının
artırılması, rekabete göre fiyat politikasının
gözden geçirilmesi söz konusu olabilir.

Üçüncü aşama olan olgunluk aşaması, satış ve
rekabetin en üst düzeye çıktığı ve rakip
ürünlere bağlı olarak karda azalmaların
görüldüğü dönemdir. Bu dönemde farklı gelir
gruplarından tüketicilerin talebi olduğu için,
firmalar bu dönemi uzun tutmaya çalışırlar.
Ürün farklılaştırması, yeni pazar arayışlarının
geliştirilmesi firmalara alternatif fırsatlar sağlar.

Dördüncü aşama olan gerileme (düşüş) aşaması,
satışların ve karın düştüğü, maliyetlerin arttığı alan
olup, zarara geçiş noktasına kadar sürmektedir.
Bu dönemde firma, pazardaki rekabet gücüne
göre pazardan çekilmeyi ya da faaliyetini
sürdürmeyi tercih eder. Eğer ürün pazardan
çekilecekse fiyat indirimleri ile stokları eritmeyi ya
da pazarda kalmayı tercih ederse belirli satış
noktalarını seçer, tutundurma faaliyetlerini azaltır,
yeni ürün arayışlarına hız verebilir.

Fiyat -1
Pazara sunulacak ürün/ürünlerin fiyatlandırması
ile ilgili stratejidir. Belirlenmesi gereken konular :
• Fiyat düzeyi
• İndirimler
• Ödeme şartları
• Fiyat değişiklikleri

Fiyat - 2
Fiyat stratejisi, ürünün piyasadaki mübadele
değerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Piyasa
koşulları firmaların fiyatlandırma hedeflerini
yönlendirmektedir. Fiyatlandırmada hedefler;
• pazarda kalmak, maksimum kara ulaşmak,
maksimum satışlara ulaşlmak,
• pazarın kaymağını almak
• ürün- kalite liderliğini yakalamak

Fiyat-3
• yüksek fiyat ve promosyon (pazarın kaymağını
alma stratejisi),
• yüksek fiyat ve düşük promosyon (yavaş kaymak
alma stratejisi),
• düşük fiyat ve yüksek promosyon (hızlı penetre
olma),
• düşük fiyat ve promosyon (yavaş penetre olma)

Dağıtım
Pazara sunulacak ürünün alıcılara nasıl
ulaştırılacağı ile ilgili stratejidir. Dağıtım
stratejisinde belirlenmesi gereken konular
şöyledir:
• Dağıtım kanalları
• Ulaşım
• Stok

Promosyon
Pazara sunulacak ürün/ürünlerle ilgili
promosyonlar
hakkındaki
stratejidir.
Belirlenmesi gereken konular :
• Kişisel satış teknikleri
• Satışı geliştirme ve bütçesi

Değerlendirme
• Pazarda kalıcı olmak ve ürün yaşam eğrisinin
uzun olması pazarlama karması unsurları ile
ilgili doğru kararların alınması ile mümkündür.

BÖLÜM 7. Dağıtım Kanalları
Türkiye’de
Türkiye’de tarımsal
tarımsal pazarlamada;
pazarlamada;

üretim
üretim noktası,
noktası,

yerel
yerel pazar,
pazar,

 toptancı
toptancı pazar
pazar ve
ve

perakendeci
perakendeci aşamada
aşamada
ürünleri
ürünleri tüketici
tüketici ile
ile buluşturan
buluşturan aracılarla
aracılarla ya
ya da
da aracısız
aracısız
birçok
birçok sistem
sistem bulunmaktadır.
bulunmaktadır.
Birçok
Birçok kooperatif,
kooperatif, üretici
üretici birliği,
birliği, toptancı
toptancı hali,
hali, semtsemtüretici
üretici pazarı,
pazarı, ticaret
ticaret borsası,
borsası, e-ticaret,
e-ticaret, çeşitli
çeşitli aracılar
aracılar
tarımsal
tarımsal pazarlamaya
pazarlamaya farklı
farklı boyutlarda
boyutlarda katkı
katkı
vermektedirler.
vermektedirler.
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Yaş Meyve ve Sebzenin Tüketiciye Aracılar Yoluyla Pazarlama Sistemleri (Albayrak
2009)
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Kooperatifler. . .
2014: tarımsal amaçlı kooperatif sayısı: 13302 adet
ortak sayısı: 4.398.096 adet
Pazarlama
Pazarlama
etkinliğini
etkinliğini artırma
artırma

Ortak
Ortak hareket
hareket
etme
etme ve
ve
sorumluluk
sorumluluk
bilinci
bilinci

Kooperatiflerin
Kooperatiflerin
Katkıları?
Katkıları?

Girişimci
Girişimci üretici
üretici
yapısı
yapısı oluşturma
oluşturma
Yeni
Yeni
teknolojilere
teknolojilere
ulaşabilme
ulaşabilme

Toptan
Toptan girdi
girdi
alımları
alımları ile
ile
maliyeti
maliyeti düşürme
düşürme

İstihdam
İstihdam sağlama
sağlama ve
ve göçü
göçü
önleme,
önleme, sürdürülebilir
sürdürülebilir gelir
gelir

Uygun
Uygun koşullarda
koşullarda
kredi
kredi temini
temini

Üretimden
Üretimden
pazarlamaya
pazarlamaya
kadar
kadar
danışmanlık
danışmanlık
hizmeti
hizmeti
Piyasayı
Piyasayı
yönlendirme
yönlendirme
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Tarım Kredi Kooperatifleri

Avantajlı
Avantajlı Yönler
Yönler
Kooperatifçilik
tecrübeleri
Personel gücü ve
varlıkları
Sahip olduğu işletmeler
Üst örgütlenmelerini
tamamlamış olmaları

Sorunlar
Sorunlar
Finansman
Ortakların kooperatif
faaliyetlerine ilgisizliği
Yönetici ve denetçilerin yeterli
bilgi birikimine sahip
olmamaları

Ortakların kooperatif faaliyetlerine daha fazla katılımı ile daha
başarılı sonuçlar alınabilir...
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Tarım Satış Kooperatifleri
2013: 13’ü faal 17 Birlik
17 Birliğe ortak olan 322 kooperatif ve 22 adeti bağımsız toplam 344
kooperatif
Avantajlı
Avantajlı Yönler
Yönler
Ortakların ürünlerini satın alma,
üretimin sürdürülebilirliği
Depolama ve işleme kapasitesi
Sanayici için uygun ve kaliteli
hammadde tedariki
İşleme teknolojilerinde yenilik
yapmaları
Doğrudan ihracat yapmaları
Markalaşmaya önem vermeye
başlamaları
Tiftik, koza gibi ürünlerde piyasada
monopol konumundadır.

Sorunlar
Sorunlar

Ürün alımlarındaki dalgalanmalar nedeniyle
ekonomik açıdan optimal kapasitede
çalışamıyorlar...
Ürünün fazla olduğu yıllarda stok maliyetleri
artmakta ve işlemede sorunlar olmakta...
Ürünün az olduğu yıllarda birim maliyetler
artmakta, zarar sözkonusu olmaktadır...
Bazı ürünlerdeki düşük alım payları sebebiyle
fiyatlar ve dolayısıyla piyasa üzerinde
düzenleyici veya etkileyici olamamaktadırlar...
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TSKB Alımlarının Üretim İçindeki Payları
(koop.gtb.gov.tr, 2014)
Birlikler
Tariş İncir
Tariş Üzüm
Tariş Pamuk
Çukobirlik
Antbirlik
Tiftikbirlik
Kozabirlik
Gülbirlik
Trakyabirlik
Karadenizbirlik

Ürün Çeşitleri
İncir
Üzüm
Pamuk
Tiftik
Yaş İpekböceği
Kozası
Gülçiçeği
Yağlık Ayçiçeği

2012/13
4,0
12,6
0,5
0,9
1,0
96,2

2013/14
5,8
6,7
1,0
1,0
1,5
96,0

100,0

100,0

16,4

14,0

20,0

40,0
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Üretici Birlikleri-1
Tarımsal
Tarımsal Üretici
Üretici Birlikleri
Birlikleri Kanunu:
Kanunu: 06.07.2004
06.07.2004
TÜB’nin
TÜB’nin Kuruluş
Kuruluş Usul
Usul ve
ve Esasları
Esasları Yönetmeliği:
Yönetmeliği: 16.01.2005
16.01.2005
KURULUŞ
KURULUŞ
-Asgari
-Asgari ilçe
ilçe düzeyinde
düzeyinde
-Ürün
-Ürün veya
veya ürün
ürün grubu
grubu bazında
bazında
-Ürettiği
-Ürettiği ürünü
ürünü birlik
birlik aracılığıyla
aracılığıyla pazarlamayı
pazarlamayı taahhüt
taahhüt eden
eden 16
16
üretici
üretici

AMAÇLAR
AMAÇLAR
-Üretimi
-Üretimi planlamak
planlamak
-Ürünün
-Ürünün kalitesini
kalitesini iyileştirmek
iyileştirmek
-Pazarlama
-Pazarlama gücünü
gücünü artırıcı
artırıcı tedbirler
tedbirler almak
almak
-kendi
-kendi mülkiyetine
mülkiyetine almamak
almamak kaydıyla
kaydıyla pazara
pazara geçerli
geçerli norm
norm ve
ve
standartlara
standartlara uygun
uygun ürün
ürün sevk
sevk etmek
etmek
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Üretici Birlikleri-2
•• 871
871 Üretici
Üretici birliği
birliği
(GTHB,
(GTHB, 2014)
2014)
•• -Hayvansal
-Hayvansal üretim
üretim
(%61)
(%61)
•• -Meyve
-Meyve (%18)
(%18)
•• -Sebze
-Sebze ve
ve süs
süs bitkileri
bitkileri
•• -Su
-Su ürünleri
ürünleri
•• -Organik
-Organik ürünler
ürünler

•• 10
10 adet
adet Üretici
Üretici Merkez
Merkez
Birliği
Birliği
•• -Süt,
-Süt, Yumurta,
Yumurta, Bal,
Bal,
Sebze
Sebze ve
ve Süs
Süs Bitkileri,
Bitkileri,
Meyve,
Meyve, Tarla
Tarla Bitkileri,
Bitkileri,
Yağlı
Yağlı Tohumlar,
Tohumlar, Kırmızı
Kırmızı
Et,
Et, Su
Su Ürünleri
Ürünleri
Yetiştiricileri
Yetiştiricileri ve
ve Deniz
Deniz
Ürünleri
Ürünleri Avcıları
Avcıları
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Toptancı Halleri-1
5957
5957 Sayılı
Sayılı Sebze
Sebze Ve
Ve Meyveler
Meyveler İle
İle Yeterli
Yeterli Arz
Arz Ve
Ve Talep
Talep
Derinliği
Derinliği Bulunan
Bulunan Diğer
Diğer Malların
Malların Ticaretinin
Ticaretinin
Düzenlenmesi
Düzenlenmesi Hakkında
Hakkında Kanun
Kanun

192
192 adet
adet (GTB,
(GTB, 2014)
2014)
4’ü
4’ü özel,
özel, 1’i
1’i işletim
işletim yetkisi
yetkisi devredilmiş,
devredilmiş, diğerleri
diğerleri belediye
belediye
toptancı
toptancı hali
hali
-5467
-5467 komisyoncu
komisyoncu
-4406
-4406 tüccar
tüccar faaliyette...
faaliyette...
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Toptancı Halleri-2
••
••
••
••
••
••

•• DÜZENLEMELER
DÜZENLEMELER
-Hallerin
-Hallerindaha
dahaişlevsel
işlevselve
vemodern
modern
tesisler
haline
getirilmesi
tesisler haline getirilmesi
amaçlanmış
amaçlanmış
*zorunlu
*zorunluhizmet
hizmettesislerinin
tesislerinin
kurulması
(laboratuvar,
kurulması (laboratuvar,soğuk
soğukhava
hava
deposu,
tasnifleme,
ambalajlama)
deposu, tasnifleme, ambalajlama)
*haller
*hallerbüyüklüklerine
büyüklüklerinegöre
göreküçük,
küçük,
orta
ve
büyük
olarak
orta ve büyük olarak
sınıflandırılmış,
sınıflandırılmış,
-Hallerin
-Hallerin kurulması,
kurulması, yönetim
yönetim ve
ve
denetimine
ilişkin
hükümler
ile
bu
denetimine ilişkin hükümler ile bu
konulara
konularanetlik
netlikkazandırılmış
kazandırılmış
-HAL
-HALKAYIT
KAYITSİSTEMİ:
SİSTEMİ: Bildirim
Bildirim
Modeli
ile
malların
sisteme
Modeli ile malların sistemebeyan
beyan
edilmesi
edilmesi
-ÜRÜN
-ÜRÜNKÜNYE
KÜNYESİSTEMİ:
SİSTEMİ:sebze
sebzeve
ve
meyvelerin
üretim
yeri,
cinsi,
meyvelerin üretim yeri, cinsi,
miktarı,
miktarı,hangi
hangiüreticiye
üreticiyeait
aitolduğu,
olduğu,
varsa
sertifika
bilgileri
varsa sertifika bilgileri

•• Üstlendiği
ÜstlendiğiRoller
Roller
•• -serbest
-serbestrekabet
rekabetpiyasasının
piyasasının
oluşumu
oluşumuve
vesağlıklı
sağlıklışekilde
şekilde
yürümesi
yürümesi
•• -piyasada
-piyasadahakim
hakimdurum
durum
oluşumunun
önlenmesi
oluşumunun önlenmesi
•• -piyasa
-piyasafiyatlarının
fiyatlarınındengelenmesi
dengelenmesi
•• -kayıt
-kayıtdışılığın
dışılığınönlenmesi
önlenmesi
•• -üreticilerin
-üreticileringarantörlüğünü
garantörlüğünü
üstlenmesi
üstlenmesi
•• -yaş
-yaşmeyve
meyveve
vesebzenin
sebzeninistenilen
istenilen
kalite,
standart
ve
sağlık
kalite, standart ve sağlıkkuralları
kuralları
çerçevesinde
çerçevesindepiyasaya
piyasayasürülmesi
sürülmesi
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Lisanslı Depoculuk-1
17/02/2005
17/02/2005 tarihli
tarihli Resmi
Resmi Gazete:
Gazete: 5300
5300 sayılı
sayılı Tarım
Tarım Ürünleri
Ürünleri Lisanslı
Lisanslı Depoculuk
Depoculuk
Kanunu
Kanunu

-Türkiye’de
-Türkiye’de ilk
ilk olarak
olarak 2011
2011 yılı
yılı Temmuz
Temmuz ayında
ayında Ankara’nın
Ankara’nın Polatlı
Polatlı ilçesinde
ilçesinde 40
40 bin
bin
ton
ton kapasiteli
kapasiteli hububat,
hububat, baklagiller
baklagiller ve
ve yağlı
yağlı tohumlar
tohumlar depolarında
depolarında fiilen
fiilen uygulmaya
uygulmaya
geçmiştir.
geçmiştir.
-Bugüne
-Bugüne kadar
kadar 15
15 adet
adet şirkete
şirkete GTB
GTB tarafından
tarafından lisanslı
lisanslı depo
depo işletmesi
işletmesi kuruluş
kuruluş izni
izni
verilmiştir.
verilmiştir.
-Kuruluş
-Kuruluş izni
izni alan
alan şirketlerden
şirketlerden 66 adedi
adedi lisans
lisans alarak
alarak faaliyetine
faaliyetine başlamıştır.
başlamıştır.
-6
-6 lisanslı
lisanslı depo
depo işletmesine
işletmesine ait
ait Polatlı,
Polatlı, Ahiboz,
Ahiboz, Lüleburgaz,
Lüleburgaz, Bandırma,
Bandırma, Çorum,
Çorum, Mersin,
Mersin,
İzmir,
İzmir, Kırıkkale
Kırıkkale ve
ve Sivas’ta
Sivas’ta yer
yer alan
alan 99 adet
adet depoda
depoda lisanslı
lisanslı depoculuk
depoculuk faaliyeti
faaliyeti vardır.
vardır.
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Lisanslı Depoculuk-2

••
••
••
••

••

•• SİSTEMDEN
SİSTEMDEN BEKLENEN
BEKLENENFAYDALAR
FAYDALAR
-üreticilere
-üreticilereürünlerini
ürünlerinidepolayabileceği
depolayabileceği sağlıklı
sağlıklıve
vesigortalı
sigortalıdepo
depoimkanı
imkanı
-üreticilerin
-üreticilerin düşük
düşük fiyattan
fiyattan korunması
korunması
-piyasada
-piyasada arz
arzve
vetalep
talep dengesi
dengesiile
ilefiyat
fiyatistikrarı
istikrarı sağlanacak
sağlanacak
-tarıma
-tarımadayalı
dayalıticaret
ticaret ve
vesanayi
sanayisektöründeki
sektöründekiişletmeler,
işletmeler, ihtiyaç
ihtiyaç duydukları
duydukları
ürünler
ürünler için
için depo
depoinşa
inşaetme
etmemaliyetinden
maliyetinden kurtulacak,
kurtulacak, talep
talep ettikleri
ettikleri
miktar,
miktar,tür
türve
vekalitedeki
kalitedekiürünü
ürünü kolaylıkla
kolaylıklasağlayacak
sağlayacak
-ürün
-ürünsahiplerine
sahiplerine ürün
ürün senetlerini
senetlerini teminat
teminatgöstererek
göstererekbankalardan
bankalardanuygun
uygun
koşullarda
koşullardakredi
kredialma
almaolanağı,
olanağı,ürün
ürün ihtisas
ihtisas borsaları
borsaları sayesinde
sayesinde uluslararası
uluslararası
pazarlara
pazarlaraulaşma
ulaşmaimkanı...
imkanı...
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Lisanslı Depoculuk-3
MEVCUT
MEVCUT LİSANSLI
LİSANSLI DEPO
DEPO KAPASİTESİ
KAPASİTESİ (Bin
(Bin Ton)
Ton)
Hububat
Hububat :: 250,
250, Pamuk:15,
Pamuk:15, Toplam:
Toplam: 265
265
15
15 ŞİRKETİN
ŞİRKETİN TAMAMININ
TAMAMININ LİSANS
LİSANS ALMASI
ALMASI
DURUMUNDA
DURUMUNDA TOPLAM
TOPLAM KAPASİTE
KAPASİTE :: 630.500
630.500 TON
TON

Yeterli
Yeterli kurumsal,
kurumsal, mali
mali ve
ve teknik
teknik alt
alt yapıya
yapıya sahip
sahip olduğu
olduğu tespit
tespit
edilen
edilen 88 adet
adet ticaret
ticaret borsası,
borsası, lisanslı
lisanslı depolarda
depolarda depolanan
depolanan
ürünleri
ürünleri temsil
temsil eden
eden ürün
ürün senetlerinin
senetlerinin işlem
işlem görmesi
görmesi konusunda
konusunda
Ürün
Ürün İhtisas
İhtisas Borsası
Borsası kuruluncaya
kuruluncaya kadar
kadar Gümrük
Gümrük ve
ve Ticaret
Ticaret
Bakanlığınca
Bakanlığınca yetkilendirilmiştir
yetkilendirilmiştir
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Perakende Ticaret
Türkiye’de
Türkiye’de 14/1/2015
14/1/2015 tarih
tarih ve
ve 6585
6585 sayılı
sayılı Perakende
Perakende
Ticaretin
Ticaretin Düzenlenmesi
Düzenlenmesi Hakkında
Hakkında Kanun,
Kanun, Perakende
Perakende
Ticarette
Ticarette Uygulanacak
Uygulanacak İlke
İlke ve
ve Kurallar
Kurallar Hakkında
Hakkında
Yönetmelik
Yönetmelik 66 Ağustos
Ağustos 2016
2016 Tarih
Tarih ve
ve 29793
29793 Sayılı
Sayılı Resmi
Resmi
Gazete’de
Gazete’de yayımlanmıştır.
yayımlanmıştır.
Tarım ürünlerinin perakende satışına yönelik özel hükümler ihtiva
etmiyor ...
Perakende sektörünün hukuki altyapısını oluşturmak hedeflenmektedir.
Hem organize hem de geleneksel perakendeciliğe yönelik düzenlemelere
yer verilmektedir.
Perakende işletmeler belirtilmektedir.
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Sözleşmeli Üretim
Mevzuat: 18/4/2006 tarihli 5488 yılı Tarım Kanunu’nun
13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan, 26.04.2008
tarih ve 26858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
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Sözleşmeli Üretim
Sanayicisinin,
Sanayicisinin, tüketicinin
tüketicinin kendisinden
kendisinden talep
talep ettiği
ettiği nitelik
nitelik ve
ve
miktardaki
miktardaki ürünü
ürünü cazip
cazip fiyatlar
fiyatlar ile
ile üretebilmesi;
üretebilmesi; ihtiyaç
ihtiyaç duyduğu
duyduğu
kalite
kalite ve
ve miktarda
miktarda hammaddeyi
hammaddeyi ucuza
ucuza temin
temin edebilmesine
edebilmesine
bağlıdır.
bağlıdır. Bunun
Bunun için
için üretici
üretici ile
ile sanayiciyi
sanayiciyi ortak
ortak yapacak
yapacak ve
ve
karşılıklı
karşılıklı menfaat
menfaat sağlayacak
sağlayacak sözleşmeli
sözleşmeli üretim
üretim önemli
önemli bir
bir modeldir.
modeldir.

Tarımda
Tarımda sözleşmeli
sözleşmeli üretim,
üretim, birçok
birçok bölgede
bölgede ve
ve üründe
üründe uygulanma
uygulanma
alanı
alanı bulmuştur.
bulmuştur. Bunlardan
Bunlardan bazıları
bazıları kesme
kesme çiçek,
çiçek, sanayi
sanayi tipi
tipi domates,
domates,
bezelye,
bezelye, patates,
patates, meyve
meyve ve
ve süttür.
süttür.
Küçük
Küçük aile
aile işletmeleri
işletmeleri açısından
açısından sözleşmeli
sözleşmeli üretim
üretim pazar
pazar garantisi
garantisi
sağlamasına
sağlamasına karşın,
karşın, uygulamalarda
uygulamalarda tarafların
tarafların güvensizlikleri
güvensizlikleri de
de
ortaya
ortaya çıkabilmektedir.
çıkabilmektedir. Nitekim
Nitekim bezelye
bezelye üretiminde
üretiminde olduğu
olduğu gibi,
gibi, ürünün
ürünün
tamamını
tamamını anlaşmalı
anlaşmalı firmaya
firmaya vermeme
vermeme çabası
çabası olabilmektedir.
olabilmektedir.
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İhracatçı Birlikleri
İhracatın geliştirilmesine yönelik çalışma ve politikalar üretilmesi...
18/6/2009
18/6/2009 tarih
tarih ve
ve 5910
5910 sayılı
sayılı Türkiye
Türkiye İhracatçılar
İhracatçılar Meclisi
Meclisi ile
ile
İhracatçı
İhracatçı Birliklerinin
Birliklerinin Kuruluş
Kuruluş ve
ve Görevleri
Görevleri Hakkında
Hakkında Kanun
Kanun

FAALİYET
FAALİYET ALANLARI
ALANLARI
Fındık,
Fındık, süs
süs bitkileri,
bitkileri, kuru
kuru ve
ve yaş
yaş meyve
meyve ve
ve ürünleri,
ürünleri, su
su ürünleri,
ürünleri,
tütün,
tütün, zeytin
zeytin ve
ve zeytinyağı
zeytinyağı ve
ve ürünleri
ürünleri
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Pazarlar
5957
5957 Sayılı
Sayılı Kanunla
Kanunla Pazar
Pazar Yerlerinin
Yerlerinin Çağdaş
Çağdaş Bir
Bir
Sisteme
Sisteme Kavuşturulması
Kavuşturulması ve
ve İşletilmesine
İşletilmesine Yönelik
Yönelik Bir
Bir
Düzenleme
Düzenleme Yapılmıştır.
Yapılmıştır.
Amaç:
Amaç: tüketicilerin
tüketicilerin daha
daha düzenli,
düzenli, modern
modern ve
ve hijyenik
hijyenik bir
bir ortama
ortama
sahip
sahip yerlerde
yerlerde alışveriş
alışveriş yapabilmesine
yapabilmesine ve
ve meslek
meslek mensuplarının
mensuplarının
daha
daha iyi
iyi şartlarda
şartlarda ticari
ticari faaliyetlerini
faaliyetlerini sürdürebilmesine
sürdürebilmesine zemin
zemin
hazırlanması
hazırlanması

Bu
Bu Düzenlemeler
Düzenlemeler

pazar
pazar yerlerinde
yerlerinde malların
malların satışına,
satışına,

fiyat
fiyat etiketlerine,
etiketlerine,

elektronik
elektronik tartılara,
tartılara,

Hal
Hal kayıt
kayıt Sistemi’ne
Sistemi’ne bildirim
bildirim yapılmasına
yapılmasına ve
ve denetime
denetime ilişkin
ilişkin
hükümler
hükümler içermektedir.
içermektedir.
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E-ticaret-1
Bilgi
Bilgi ve
ve iletişim
iletişim teknolojilerinde
teknolojilerinde yaşanan
yaşanan gelişim,
gelişim, tarım
tarım
ürünlerinde
ürünlerinde elektronik
elektronik ticaretin
ticaretin yolunu
yolunu açmıştır.
açmıştır.

Süpermarketler,
Süpermarketler, hipermarketler
hipermarketler sebze,
sebze, meyve
meyve ve
ve işlenmiş
işlenmiş tarım
tarım
ürünlerini
ürünlerini kendi
kendi web
web ağları
ağları üzerinden
üzerinden satabilmektedirler.
satabilmektedirler.

Ayrıca
Ayrıca lisanslı
lisanslı depolarda
depolarda bulunan
bulunan ürünlerin
ürünlerin fiziki
fiziki ticaretinin
ticaretinin
dışında
dışında bunları
bunları temsilen
temsilen ihraç
ihraç edilen
edilen elektronik
elektronik ürün
ürün senetlerinin
senetlerinin
yetkili
yetkili borsalar
borsalar tarafından
tarafından oluşturulan
oluşturulan elektronik
elektronik platformlarda
platformlarda
alınıp
alınıp satılabilmektedir.
satılabilmektedir.
11/3/2010
11/3/2010 tarihli
tarihli 5957
5957 sayılı
sayılı Kanununun
Kanununun 15.
15. maddesinde
maddesinde tarım
tarım
ürünleri
ürünleri sektörünün
sektörünün gelişmesine
gelişmesine ve
ve elektronik
elektronik ticaretin
ticaretin
yaygınlaşmasına
yaygınlaşmasına yönelik
yönelik çalışmalar
çalışmalar yapmada
yapmada Gümrük
Gümrük ve
ve Ticaret
Ticaret
Bakanlığına
Bakanlığına yetki
yetki verilmiştir.
verilmiştir.
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E-ticaret-2
23/10/2014
23/10/2014 tarihinde
tarihinde TBMM
TBMM Genel
Genel Kurulu’nda
Kurulu’nda görüşülüp
görüşülüp kabul
kabul
edilen
edilen Elektronik
Elektronik Ticaretin
Ticaretin Düzenlenmesi
Düzenlenmesi Hakkında
Hakkında Kanun
Kanun Tasarısı
Tasarısı

tarım
tarım ürünleri
ürünleri ticaretine
ticaretine yönelik
yönelik özel
özel hükümler
hükümler yok
yok

Fakat;
Fakat; elektronik
elektronik ticaretin
ticaretin güvenli
güvenli bir
bir şekilde
şekilde yapılması
yapılması ve
ve
yaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasına yönelik
yönelik düzenlemeler
düzenlemeler bulunmakta...
bulunmakta...
Türkiye
Türkiye Bilişim
Bilişim Sanayicileri
Sanayicileri Derneği’ne
Derneği’ne göre,
göre, Türkiye’nin
Türkiye’nin e-ticaret
e-ticaret
pazarının
pazarının büyüklüğü
büyüklüğü 14
14 Milyar
Milyar TL
TL olup,
olup, perakende
perakende pazar
pazar içinde
içinde eeticaretin
ticaretin payı
payı %1.3’tür
%1.3’tür (tubisad.org.tr,
(tubisad.org.tr, 2014).
2014).
TÜİK’in
TÜİK’in “Hanehalkı
“Hanehalkı Bilişim
Bilişim Teknolojileri
Teknolojileri Kullanım
Kullanım Araştırması”
Araştırması”
sonuçları,
sonuçları, bireylerin
bireylerin internet
internet üzerinde
üzerinde yaptığı
yaptığı alışverişlerde
alışverişlerde gıda
gıda
maddesi
maddesi alımına
alımına pek
pek ilgi
ilgi göstermediğini
göstermediğini ortaya
ortaya koymuştur.
koymuştur.
2013
2013 Nisan
Nisan ile
ile 2014
2014 Mart
Mart aylarını
aylarını kapsayan
kapsayan on
on iki
iki aylık
aylık dönemde
dönemde internet
internet
üzerinden
üzerinden alışveriş
alışveriş yapan
yapan bireylerin
bireylerin %18’i
%18’i gıda
gıda maddeleri
maddeleri ile
ile günlük
günlük
10
gereksinimlerini
almıştır.
gereksinimlerini almıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
TMO,
TMO, hububat,
hububat, çeltik,
çeltik, haşhaş
haşhaş kapsülü
kapsülü ve
ve mısır
mısır müdahale
müdahale alım
alım
fiyatlarını
fiyatlarını açıklamaktadır.
açıklamaktadır. Piyasa
Piyasa fiyatı
fiyatı müdahale
müdahale alım
alım fiyatlarının
fiyatlarının
üzerinde
üzerinde ise
ise müdahale
müdahale alım
alım fiyatı
fiyatı açıklanmamaktadır.
açıklanmamaktadır.
Ofisin
Ofisin 2013
2013 yılında
yılında alım
alım yaptığı
yaptığı ürünlerin
ürünlerin üretimdeki
üretimdeki payları;
payları;
buğdayda
buğdayda %9,
%9, arpada
arpada %0,02,
%0,02, mısırda
mısırda %23’tür.
%23’tür.
TMO,
TMO, 2006/10865
2006/10865 sayılı
sayılı Kararname
Kararname ile
ile fındık
fındık alımıyla
alımıyla
görevlendirilmiş,
görevlendirilmiş, 2009/15202
2009/15202 sayılı
sayılı Bakanlar
Bakanlar Kurulu
Kurulu Kararı
Kararı ile
ile
fındık
fındık alım
alım görevi
görevi sonlandırılmıştır.
sonlandırılmıştır.
TMO,
TMO, umumi
umumi mağazacılık
mağazacılık ve
ve lisanslı
lisanslı depoculuk
depoculuk alanında
alanında
faaliyetlerde
faaliyetlerde bulunmaktadır.
bulunmaktadır.
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Et ve Süt Kurumu (ESK)
Et
Et ve
ve Süt
Süt Kurumu
Kurumu Genel
Genel Müdürlüğü
Müdürlüğü (ESK),
(ESK), 27.04.2013
27.04.2013 tarihli
tarihli
Resmi
Resmi Gazete’nin
Gazete’nin 4553
4553 Sayılı
Sayılı kararı
kararı ile
ile Et
Et ve
ve Balık
Balık Kurumu
Kurumu
A.Ş.’nin
A.Ş.’nin adının
adının değiştirilmesi
değiştirilmesi ile
ile ortaya
ortaya çıkmıştır.
çıkmıştır.
ESK,
ESK, hayvancılık
hayvancılık politikalarının
politikalarının geliştirilmesi
geliştirilmesi ve
ve uygulanmasında
uygulanmasında
yer
yer almaktadır.
almaktadır. Yaptığı
Yaptığı alımlarla
alımlarla da
da hayvansal
hayvansal ürün
ürün satışı
satışı da
da
yaparak,
yaparak, piyasada
piyasada bir
bir aktör
aktör olarak
olarak görülmektedir.
görülmektedir.
ESK’nın,
ESK’nın, 2013
2013 yılı
yılı verilerine
verilerine göre,
göre, alımlar
alımlar sonrasında
sonrasında 21.495
21.495 ton
ton
sığır-manda
sığır-manda eti
eti ve
ve 535
535 ton
ton koyun-kuzu
koyun-kuzu eti
eti üretimi
üretimi olup,
olup, ülkedeki
ülkedeki
sığır
sığır eti
eti üretimindeki
üretimindeki payı
payı %2,7’dir.
%2,7’dir.
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAYKUR)
Üretilen
Üretilen yaş
yaş çayın
çayın yıllara
yıllara göre
göre değişmekle
değişmekle birlikte,
birlikte, yaklaşık
yaklaşık %55%5560´ı
60´ı Çaykur
Çaykur tarafından
tarafından satın
satın alınmaktadır.
alınmaktadır.
Çaykur´un
Çaykur´un yurt
yurt içi
içi kuru
kuru çay
çay piyasasındaki
piyasasındaki pazar
pazar payı
payı ise
ise yaklaşık
yaklaşık
%60-65`dir
%60-65`dir (Çaykur,2014).
(Çaykur,2014).
Çaykur’un
Çaykur’un ürün
ürün çeşitlendirme
çeşitlendirme çalışmalarında
çalışmalarında dikkat
dikkat çekici
çekici
gelişmeler
gelişmeler görülmektedir.
görülmektedir.

siyah
siyah çay
çay (paketli
(paketli dökme
dökme çay,
çay, poşet
poşet çay,
çay, ev
ev dışı
dışı toplu
toplu tüketim,
tüketim,
aromalı,
aromalı, hediyelik,
hediyelik, ihraç,
ihraç, özel
özel etkinlik),
etkinlik),

yeşil
yeşil çay
çay (kutulu
(kutulu dökme,
dökme, aromalı
aromalı poşet,
poşet, ev
ev dışı
dışı toplu
toplu tüketim
tüketim ve
ve
ihraç)
ihraç)

 organik
organik çay
çay (poşet,
(poşet, organik
organik yeşil
yeşil çay,
çay, kutulu
kutulu dökme)
dökme)
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

4733
4733 sayılı
sayılı Kanun
Kanun ile
ile 15.04.2008
15.04.2008 tarih
tarih ve
ve 26848
26848 sayılı
sayılı
Resmi
Resmi Gazete'de
Gazete'de yayımlanan
yayımlanan 4733
4733 sayılı
sayılı Kanunda
Kanunda değişiklik
değişiklik
yapılması
yapılması hakkındaki
hakkındaki 5752
5752 sayılı
sayılı Kanun
Kanun ve
ve diğer
diğer Kanunlarla
Kanunlarla
Kuruma
Kuruma verilen
verilen görevleri
görevleri yerine
yerine getirmek
getirmek ve
ve yetkileri
yetkileri
kullanmak
kullanmak üzere
üzere kamu
kamu tüzel
tüzel kişiliğini
kişiliğini haiz,
haiz, idari
idari ve
ve mali
mali
özerkliğe
özerkliğe sahip
sahip olarak
olarak kurulmuştur.
kurulmuştur. Tütün
Tütün ve
ve alkol
alkol
piyasalarını
piyasalarını düzenleme
düzenleme ile
ile ilgili
ilgili faaliyette
faaliyette bulunmuştur.
bulunmuştur.
24.12.2017
24.12.2017 tarihli
tarihli Resmi
Resmi Gazete’de
Gazete’de yayımlanan
yayımlanan 696
696 sayılı
sayılı
Olağanüstü
Olağanüstü Hal
Hal kapsamındaki
kapsamındaki bazı
bazı düzenlemeler
düzenlemeler yapılması
yapılması
hakkında
hakkında Kanun
Kanun Hükmünde
Hükmünde Kararname
Kararname hükümleri
hükümleri
kapsamında
kapsamında kapatılmış
kapatılmış olup,
olup, görev
görev ve
ve yetkileri
yetkileri GTHB
GTHB Gıda
Gıda
ve
ve Kontrol
Kontrol Genel
Genel Müdürlüğü
Müdürlüğü tarafından
tarafından yürütülmektedir.
yürütülmektedir.
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Islah Amaçlı Damızlık Yetiştirici Birlikleri

5996
5996 Sayılı
Sayılı Kanuna
Kanuna göre
göre oluşturulan
oluşturulan ıslah
ıslah amaçlı
amaçlı
damızlık
damızlık sığır,
sığır, koyun-keçi,
koyun-keçi, arı,
arı, manda
manda ve
ve tavuk
tavuk yetiştirici
yetiştirici
birliklerinin
birliklerinin hedeflerinden
hedeflerinden biri
biri de,
de, üyelerinin
üyelerinin pazarlama
pazarlama
olanaklarını
olanaklarını geliştirmektir.
geliştirmektir.
Toplamda
Toplamda 266
266 adet
adet (2014)
(2014) birliğin,
birliğin, dolaylı
dolaylı olarak
olarak üretime
üretime
ve
ve pazarlamaya
pazarlamaya önemli
önemli katkı
katkı sağlaması
sağlaması beklenmektedir.
beklenmektedir.
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Bölüm 8. Hedef Pazar Seçimi
Pazarı aynı özelliklere sahip alt gruplara ayırarak kümelendirmektir. Pazar
bölümlendirmesi ile homogen bir pazarda tüketici istekleri daha iyi izlenir,
pazarda yoğunlaşma sağlanır, rekabet iyi izlenir, kaynaklar verimli
kullanılır.
Tüketici pazarlarının bölümlendirilmesi belli değişken/ değişkenlere göre
bölümlere ayırmaktır. Pazarın bölümlendirilmesinde coğrafik, demografik,
psikolojik ve davranışsal çeşitli kriterler esas alınmaktadır.





Tüketici Pazar Bölümlendirmesindeki kriterler (Yurdakul,1997)

Doğru bir pazar bölümünün özellikleri (Yurdakul,1996)
 Ölçülebilirlik:

Pazar bölümünün ve tüketicilerin satın alma gücünün
ölçülebilir olmasıdır.

 Tutarlılık:

Pazar bölümünün yeter büyüklük ve karlılıkta olmasıdır.

 Erişilebilirlik:
 Faaliyet

Pazar bölümüne hizmet edilebilme düzeyidir.

gösterebilirlik: Etkin pazarlama programı formüle
edebilirlik düzeyidir.

Tüketici Pazar bölümlendirmesinin ilkeleri

 Pazar

homogen ise bölümleme şart değildir.
 Pazar bölümünün ihtiyaçları belirlenmelidir.
 Pazar bölümü ölçülebilir olmalıdır.
 Pazar bölümü yeter karlılıkta olmalıdır.
 Pazar bölümü erişilebilir olmasıdır.
 Pazar bölümünde yasal ve sosyal engeller olmamalıdır.
 Pazar bölümünde mevcut ve geleceğe yönelik etkenler ve
olanaklar bilinmelidir.

Hedef Pazar Seçim Modelleri
P1

P2

P3

P1

Ü1

Ü1

Ü2

Ü2

Ü3

x

P1

P2

P3

P1

x
x

Ü3

Tek bölümde yoğunlaşma

P2

x
seçici uzmanlaşma

P3

P1

P2
x

x

x

Ü2

Ü2

x

x

x

Ü3

x

x

x

x

x

üründe uzmanlaşma

x

Ü2

x

Ü3

x

P3

Ü1

x

Ü1

P3

pazarda uzmanlaşma

Ü1

Ü3

P2

tüm ürünlerle tüm pazarlara girmek

Tüketici pazar bölümlendirmesinin yararları
 Yeni

pazar fırsatları sağlanır.
 Pazar bölümünün istek ve gereksinimleri doğru belirlenir.
 Pazarlama stratejilerinde yoğunlaşma sağlanır.
 Kaynaklar iyi değerlendirilir.
 Hedef kitle, rakipler hakkında odaklanma sağlanır.

Bölüm 9. Pazar ve Pazarlama Araştırmaları

Pazar Araştırması: Belli bir malın, belli bir
bölgede ve belli girişimciler açısından satış
koşulları ve potansiyelini tanımlamak için
yatırımdan önce yapılmaktadır.

Pazar araştırmalarının konuları
Belli bir ürün/ürünlerde pazar genişliğinin belirlenmesi
Pazarda yeni mamul ve ürüne olan talebin tahmini
Pazarda karlılık durumlarının saptanması
Pazardaki talep değişiminin incelenmesi
Pazarda ürünün satış olanağının ve bunu genişletme durumunun tahmin edilmesi
genel iş hacmindeki eğilimler ve ekonomik göstergeler ile ürün satışları arasındaki
ilişkilerin belirlenmesi

Pazarlama araştırması
Daha önce nitelikleri tanımlanmış olan pazara girilebilmesi için
pazar araştırmasından sonra yapılır.

Pazar araştırmasından elde edilen bilgiler kullanılır.

Yatırım kararı ve işletme faaliyete geçtikten sonra, ortaya çıkan
pazarlama sorunlarının tespitine yönelik olarak yapılan kurgulanan
araştırmalardır.
Pazarlama araştırmaları işletmenin karşılaştığı özel pazarlama
sorunuyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve
raporlanması olarak ta tanımlanmaktadır (Korkmaz 2009).

Pazarla ilgili araştırmalar
Mallarla ilgili araştırmalar
Satışla ilgili araştırmalar
Pazarlama hizmetleri ilgili
araştırmalar
Pazarlama kuruluşları ilgili
araştırmalar

Pazarlama
araştırmalarının konuları

Pazar ve pazarlama araştırma süreçleri
1.PROBLEM/AMAÇLARIN TANIMLANMASI
Araştırmada hedefler doğrultusunda temel amaç/amaçlar ya da varsa sorun ortaya konulur.
2.DURUM ANALİZİ
Durum analizinde, araştırma amacı doğrultusunda incelenecek pazar yada olayla ilgili mevcut yapının detaylı olarak incelenir.
3. YÖNTEM SEÇİMİ
Araştırma amacına popülasyon ve örnek hacminin
yöntemlerin kullanılacağı belirlenr.

belirlenmesinde, uygun verilerin toplanmasında ve analizinde hangi

4. VERİ TOPLAMA
Birincil ve ikincil kaynaklardan veri toplanır. Birincil kaynaklar, anket, gözlem, deney ve projeksiyonlardan elde edilir. Pazar ve
pazarlama araştırmalarında çoğunlukla amaca uygun olarak hazırlanan anketlerin uygulanması ile elde edilen birincil veriler
önem taşır.
İkincil kaynaklı veriler konuyla ilgili kişi, kurum ve bilimsel çalışma, rapor, tez, araştırma ve proje gibi eserlerden sağlanır.
Araştırma bulgularını diğer eserlerdeki bulgularla karşılaştırmak için ikincil veriler destekleyici olmaktadır.
5. ANALİZ VE YORUMLAMA
Araştırmada elde edilen veriler en uygun istatistik yöntemlerle analiz edilip yorumlanmaktadır. Analiz sonuçları karar alıcılara bir
rapor halinde sistematik bir şekilde hazırlanacak raporla sunulur.

Bölüm 10. Pazarlama Masrafları ve Pazarlama Marjları
Tanımı: Pazarlama kanalında tarımsal ürünlerin bir aşamadan diğer aşamaya
geçerken yapılan bazı hizmetlerle ilgili masraflara denir (Shepherd,1996).
Pazarlama masrafları:
1. Ürün hazırlama ve paketleme masrafı
2. Satış masrafı
3. Taşıma masrafı
4. Ürün kayıpları
5. Depolama masrafı
6. İşleme masrafı
7. Finans masrafı
8. Ücret,komisyon ve çeşitli ödemeler

Pazarlama masrafları-1

1. Ürün hazırlama ve paketleme masrafı : Ürünün
temizlenme, derecelenme ve paketlenmesi sırasında
kullanılacak teknoloji ve materyal masrafını kapsamaktadır.
2. Satış masrafı : Ürünün pazarlama zincirinin her aşamasında el
değiştirmesinden dolayı değişen satış masrafıdır.

Pazarlama masrafları-2
• 3. Taşıma masrafı : Tarımsal ürünler alıcılara ulaşımı için
çeşitli şekillerde taşımacılık sistemleri kullanılır. Pazarlama
kanalı uzadıkça taşıma masrafların da artar.
• 4. Ürün kayıpları : Tarımsal ürünlerin taşıma ve depolanması
sırasında gerekli koşullar sağlanmaz ise, ürün kayıpları oluşur.
Bu da bir masraf unsurudur. Üretici ve tüketici arasındaki artan
uzaklık kayıpları da yükseltebilir.

Pazarlama masrafları-3
5. Depolama masrafı : Depolama ile zaman faydalılığı
yaratılır. Böylece, ürün bol olduğunda depolanır ve ileri
dönemlerdeki fiyat avantajlarından yararlanılır. Ancak bu
hizmet de bir masraf gerektirir.
6. İşleme masrafı : Tarımsal ürünlerin işlemesiyle katma
değer yaratılırken, bazı masraflara da katlanılır. Çeşitli
ücret, vergi gibi masraflar..

Pazarlama masrafları-4
7. Finans masrafı : İşletmede kullanılmak üzere, bankadan borç
alınan paranın faizi, finans masrafıdır.
8. Ücret, komisyon ve çeşitli ödemeler : Başlıca pazarlama
masraflarının dışında, bazı masraflar da vardır. Örneğin, lisans
ücreti, toptancı komisyonu gibi.

Pazarlama masraflarının azaltılması
• Üreticilerin kurumsallaşarak (kooperatif, birlik gibi)
hammadde temininde sağlayacakları pazarlık gücü ile
maliyetin düşürülmesi
• Pazarlama hizmetlerinin iyileştirilmesi
• E-ticaret yapılarak masrafların azaltılması
• Artan rekabetin masrafların düşürülmesine etkisi

Pazarlama Marjı -1
Tanım:
Tanım: Bir
Bir malın
malın üretici
üretici eline
eline geçen
geçen fiyatı
fiyatı ile
ile
tüketicinin
tüketicinin ödediği
ödediği fiyat
fiyat arasındaki
arasındaki farktır.
farktır.
Marj;
Marj; satın
satın alma,
alma, paketleme,
paketleme, ulaşım,
ulaşım,
depolama
depolama ve
ve işleme
işleme gibi
gibi hizmetler
hizmetler için
için
aracılar
aracılar tarafından
tarafından istenilen
istenilen fiyatı
fiyatı temsil
temsil eder.
eder.
Pazarlama
Pazarlama marjı
marjı masraf
masraf ve
ve karı
karı içerir.
içerir.
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Pazarlama Marjı -2

Fındık, kuru kayısı ve kiraz gibi
geleneksel ihraç ürünleri ile hayvansal
ürünlerde (çiğ süt, sığır eti) nisbi marj
daha yüksek, domates ve patlıcan gibi
sebzelerde ise daha düşük düzeydedir.
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Pazarlama Marjı -3

(Bakucs,L.Z. and Ferto,I.,2005. Marketing Margins and Price Transmission on The Hungarian Pork Market.IAMO-Forum.Halle)

Mutlak pazarlama marj:
pazarlama zincirinde iki
aşamadaki fiyatların farkı

Oransal pazarlama marjı:
mutlak pazarlama marjının ürün
alış fiyatına oranı

PAZARLAMA
MARJI
Brüt pazarlama marjı:
mutlak pazarlama marjının,
pazarlanan üretim miktar ile
çarpımı

Net pazarlama marjı:
brüt pazarlama marjından sabit
masraf ve vergilerin çıkartılıp,
varsa sübvansiyonların eklenmesi

Pazarlama marjı-4

• Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalının uzaması yani,
aracı sayısının artması
• Tarımsal ürünlerin işlenmesi
• Birçok pazarlama hizmetinin yapılması
gibi sebepler pazarlama marjlarını artırmaktadır.

Pazarlama etkinliği -1
Etkinlik,
Etkinlik, belli
belli bir
bir hasılayı
hasılayı en
en düşük
düşük girdi
girdi ile
ile elde
elde
etmek
etmek veya
veya belli
belli miktarda
miktarda üretim
üretim girdisi
girdisi ile
ile en
en
yüksek
yüksek hasılayı
hasılayı elde
elde etmektir.
etmektir.
Pazarlama
Pazarlama etkinliği,
etkinliği, en
en genel
genel anlamıyla,
anlamıyla, pazar
pazar
çıktısının
çıktısının (fayda),
(fayda), pazarlama
pazarlama girdisine
girdisine (kaynakların
(kaynakların
maliyeti)
maliyeti) oranı
oranı olarak
olarak tanımlanmakta
tanımlanmakta olup,
olup, bu
bu
orandaki
orandaki artış
artış etkinlikte
etkinlikte iyileşme
iyileşme olduğunu
olduğunu
göstermektedir.
göstermektedir.
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Pazarlama etkinliği-2
Acharya’nın
Acharya’nın modifiye
modifiye edilmiş
edilmiş pazarlama
pazarlama etkinliği
etkinliği
formülü
formülü aşağıda
aşağıda sunulmuştur:
sunulmuştur:
ME=NPF/(MC+NMM)
ME=NPF/(MC+NMM)
ME:
ME: pazarlama
pazarlama etkinliği
etkinliği
NPF:
NPF: çiftçilerin
çiftçilerin eline
eline geçen
geçen net
net fiyatı
fiyatı
MC:
MC: çiftçiler
çiftçiler ve
ve aracılar
aracılar tarafından
tarafından yapılan
yapılan toplam
toplam
pazarlama
pazarlama masrafı
masrafı
NMM:
NMM: aracılar
aracılar tarafından
tarafından elde
elde edilen
edilen toplam
toplam net
net
pazarlama
pazarlama marjı
marjı

