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ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMA
 Pazarlama Anlamı 
ngilizce “marketing” karşılı ı olarak dilimize geçmiş olan “pazarlama” kavramı, kök olarak pazar, piyasa İ ğ

anlamına gelen “Market” kelimesinden türemiştir. Pazarlama kelime anlamı bakımından” alış-veriş ”dir. 
Ancak bilim dilinde pazarlama sözcü ü daha geniş anlamda kullanılmaktadır. ğ
Da ıtım yönlü pazarlama tanımına göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere do ru akışını ğ ğ
sa layan işletme faaliyetleridirğ

Mülkiyet de işimi yönlü pazarlama tanımına göre; pazarlama, ürünlerin mülkiyetlerinin de işimini yani malların ğ ğ
el de işimini sa layan etkinliklerdir. Yönetim yönlü pazarlama tanımlarını farklı şekillerde ifade eden yazarlar ğ ğ
söz konusudur. Amerikan pazarlama cemiyetinin yaptı ı yönetim yönlü bir tanıma göre; pazarlama, kişilerin ve ğ
örgütlerin amaçlarına uygun şekilde de işimi (mübadeleyi) sa lamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin ğ ğ
yaratılması, fiyatlandırılması, da ıtımı ve tutundurma çabalarının planlanması ve uygulanması sürecidir. Bir başka ğ
yönetim yönlü pazarlama tanımına göre; pazarlama,işletmenin amaçlarına ulaşmak için hedef pazarlarda 
de işimi sa lamak üzere yaptı ı analiz (çözümleme), planlama, uygulama ve denetim eylemleridir ğ ğ ğ
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ktisat bilimi yönünden pazarlama; malların, tüketici ihtiyaçlarını karşılamadaki, şekil faydası, yer faydası, zaman İ
faydası, mülkiyet faydası gibi faydalılık yaratma durumudur .Fonksiyonel yaklaşım acısından pazarlama; malların 
üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen sürede, standardizasyon, dereceleme, paketleme, ambalajlama, 
depolama, fiyatlandırma, kayıt, da ıtım kanalları gibi fonksiyonların uygulamasıdır (Güneş,1996).Bu yaklaşıma ğ
göre, ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar yapılan işlemler ele alınıp, incelenmektedir.  
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 Uluslararası Tarımsal Pazarlama  
Uluslararası pazarlamanın tanımını yapmadan önce tarımsal pazarlama kavramının anlaşılması gerekir. Tarımsal 
pazarlamanın tanımı yapılırken, aslında bu tanım genel pazarlama tanımından farklı de ildir. Burada tarımsal ğ
pazarlamaya konu olan faaliyetlerin, tarımsal içerikli faaliyetlerden kaynaklandı ından dolayıdır. Daha önce yapılan ğ
pazarlama tanımları dikkate alındı ında, Tarımsal pazarlama, da ıtım yönlü fonksiyonel işlemler bakımından; tarımsal ğ ğ
ürünlerin üreticiden son tüketiciye kadar geçirdikleri, fonksiyonel işlemleri inceleyen bir bilimsel süreç olarak ifade 
edilebilir. Bu tanım, pazarlamadaki gelişmelere göre satış anlayışından kaynaklanan, klasik pazarlama, tüketici 
memnuiyetinden esinlenerek modern pazarlama ya da toplumsal pazarlama v.b. formasyonlarla şekillendirilebilir. 
Tarımsal pazarlamada, üreticiden son tüketiciye kadar yapılan işlevler belli noktalarda sınıflandırılarak, pazarlama 
ana ve yardımcı hizmetleri olarak incelenmiştir
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 Tarımsal Pazarlamanın Ana Hizmetleri: 1. Toplama  2. şleme  3. Da ıtım  İ ğ
Tarımsal Pazarlamanın Yardımcı Hizmetleri 1. Ürünün hasadı 2. Dereceleme, 
sınıflandırma ve boylama, standardizasyon, kalite kontrolü yönetimi 3. Paketleme, 
ambalajlama 4. Taşıma 
5. Depolama  6. Risk Taşıma 7. Fiyat Saptama 8. Finansman 9. Muhasebe şleri 10. İ
Satış 11. Talep Yaratma 
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Tarımsal pazarlama, tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar mal ve hizmetleri içeren 
faaliyetleri inceleyen süreçlerin tamamıdır

tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte meydana gelen olaylar pek çok olup, bunların her 
birinin ayrı ayrı önemi vardır. Bu süreçte arz, talep, fiyat ve masraf faktörleri büyük rol oynamaktadır. Ayrıca bunların 
de işik zaman, yer ve şekil üzerine etkileri de farklıdır. Tarım ürünlerini bu faktörlere ba lı olarak, bu ana yoldaki ğ ğ
de işikliklerini, bunlara ait teoriler üretmeyi, düzenli bir pazarlama sisteminin oluşturulmasını tarımsal pazarlama ğ
sa lamaktadır. Bu yönlü yapılan tanımlardan tarımsal pazarlamanın tarım ürünlerini dikkate alaca ı anlaşılmaktadır. Tarım ğ ğ
ürünleri işlendikten sonra sanayi ürünümü sayılmalıdır tartışılmaktadır. Bu ayrımı pazarlama sürecinde ortaya koymak için 
bazı yazarlar; gıda ürünleri pazarlaması , tarım ve gıda ürünleri pazarlaması yaklaşımı ile hareket etmişlerdir. Bazen de 
tarımsal girdilerin, tarımsal hizmetlerin tarımsal pazarlama kapsamında dikkate alınıp alınmaması da tartışılmaktadır. 
Tarımsal pazarlamada, tarımsal yönlü tüm faaliyetlerin dikkate alınması gerekti i düşünülmektedir. Bununla birlikte tarımsal ğ
hizmet pazarlaması da,  ürün kapsamından ayrı olarakta incelenebilir. 
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Konuya fonksiyonel yönde ve tarımsal pazarlama esas alınarak, uluslararası tarımsal pazarlama olarak adapte 
edildi inde,  ç piyasayı hedef almış pazarlamacı ile uluslararası pazarlamacının amaç ve temel işlevleri aynıdır. Ayrı ğ İ
olan, içinde çalıştıkları ortamdır. Uluslararası pazarlamacının müşterileri kendi ülkesinin dışındaki bir ülkede veya 
ülkelerdedir. Dolayısı ile pazarladı ı tarımsal ürünler uluslararası sınırlar içinde kalmaktadır. Sınırı geçmek demek ğ
de işik para birimleri, gümrük mevzuatları, yasalar, bankacılık sistemleri, dil ve kültürler, ekonomik ve politik sistemler ğ
gibi bir takım faaliyetlerin yapılması demektir. Kısaca, fonksiyonel yaklaşım yönlü uluslararası tarımsal pazarlama, bir 
ülkede üretilen tarımsal ürünlerin, o ülkenin dışındaki tüketicilere ulaşıncaya kadar yapılan faaliyetleri inceleyen 
bilimsel süreçtir. 
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Uluslararası tarımsal pazarlama, genel olarak sınıflandırıldı ında, dikkate alınan fonksiyonlar (pazarlama hizmetleri) şu ğ
şekilde ifade edilmektedir (Güneş,1996). 1) Tedarik a. Ürün teslim edilmesi anlaşması  b. Ortalama gelir sa layan ğ
pazar stratejisinin belirlenmesi c. Ürün yurtiçi ve yurtdışı pazarlar için bölümlenmesi 
d. Tedarikte üreticiye ürünün fiyatının ödenmesi  2) şleme a. Ürünün standartlaştırılması ve kalite farklılı ının yaratılması  İ ğ
b. Tüketici zevklerine ve tercihlerine göre hareket edilmesi 3) Taşıma ve fiziksel da ıtım  a. Yurtiçi ve uluslararası taşıma ğ
a ırlı ının korunması b. Ürünün hacmi ile genel taşıma hacmi arasındaki ilişkinin kurulması  c. Taşıma hacmini dikkate ğ ğ
alarak taşımacılı ın sürekli ve düzenli hale getirilmesi 4) Pazar haber ve bilgilerinin toplanması  a. Haber ve bilgilerin ğ
toplanması, gelecek ile ilgili bilinmeyen bilgilerin elde edilmesi b. Dış satım ürünü çok olan ve çok uluslu ticaret yapan dış 
satım firmaları ile sınırlı ürün ve ülke ile dış satım yapan firmalar hakkında bilgi toplanması, c. Pazarların ticari özellikleri 
hakkında bilgi toplanması, d. Firmaların dikey işbirli i kurmaları ve pazarlık gücü elde etmeleri gibi avantajlı durumlar ğ
hakkında bilgi sa lanması ğ
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5) Satış  a. Ürün sunumu, b. Ürün satışının arttırılması faaliyetleri c. Fiyatlandırma  d. Satışla birlikte hizmet 
verilmesi 6) Finansman hizmetleri  a. Para ödeme ve toplama şekilleri, b. Demirbaş masrafları, alacaklar ve 
krediler c. Dış para karşılıkları  7) Belgelendirme, kayıt işleri  a. Belgelerin özellikleri ve tamamlama 
süreleri  b. Malların ve ödemelerin transferleri c. şlemlerin tamamlanması İ
8) Zarar tehlikesinin karşılanması  a. Fiyat riskinin önlenmesi, b. Ticaret riskinin önlenmesi, c. Yabancı para 
riskinin önlenmesi,  d. Politik riski ile ilgili işlemler, e. Fiziksel risklerin önlenmesi 9) Dış pazarlamanın 
düzenlenmesi hizmetleri  a. Gümrük tarifeleri, kotalar, devlet yardımları  b. Sa lı a uygun ve güven veren ğ ğ
standartların yerleştirilmesi ve malların etiketlenmesi  c. Ticari düzenlemelerin yapılması 
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 uluslararası tarımsal pazarlama; uluslararası alanda tarımsal faaliyetler ile ilgili olan tarımsal ürün, tarımsal 
hizmet ve benzeri gibi aktivitelerin Üretilmesi fiyatlandırılması da ıtılması ve tutundurulması eylemlerini içeren ğ
planlama ve uygulama sürecidir. Burada tarımsal faaliyetlerin, uluslararası tarımsal pazarlama olarak 
dikkate alınmasının nedeni, sektörün di er sektör faaliyetlerinden ayrı bir özellik taşımasından ğ
kaynaklanmaktadır.  Yoksa tarımsal sözcü ünün sonuna pazarlama koyarak genel pazarlama biliminden ğ
ayrılaca ı anlamı taşımamaktadır. Ancak, ayrım noktası da pazarlama acısından önemli sayılabilecek ğ
niteliktedir. 
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 Di er bir kavramda uluslararası tarımsal pazarlama kavramına yakın olan küresel tarım ürünleri pazarlaması ğ
kavramıdır. Küresel tarım ürünleri pazarlaması kavramı, küresel pazar fırsatları üzerine bir organizasyona sahip 
oldu u amaçlar ve kaynakları ile odaklanan dünya çapında bir süreçtir.  Küresel tarım ürünleri pazarlaması ve ğ
uluslararası tarımsal pazarlama aynı anlam olarak düşünülse de bunlar birbirinden farklı kavramlardır. Uluslararası 
tarımsal pazarlama,  kararları itibariyle hedef pazarlara bir veya birkaç ülkede girilmesine ra men, küresel tarım ğ
ürünleri pazarlaması tüm Dünya pazarlarını ele almaktadır. Uluslararası tarımsal pazarlar küresel pazarların içinde 
kalmaktadır. Yani uluslararası tarımsal pazarlama kapsamı, küresel pazarlama kapsamınından daha küçüktür.  
Global pazarlamada, bir ülkeden, merkezi bir şirket, başka ürünleri satmak için karar verdi inde, uluslararası ğ
pazarlama faaliyetleri kapsamında ülke sınırları dışında ofislerini ve merkezlerini kurar. Uluslararası pazarlamada 
şirketler franchise gibi durumlardan yararlanarak hareket edebilir
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Uluslararası Tarımsal Pazarlama Kavram ve Anlayışındaki     Gelişmeler 
 Pazarlama, alışveriş kavramı olarak, mülkiyet de işim yönü dikkate alındı ında ve tarım ürünleri üretiminin ğ ğ
de çok eskiden beri yapıldı ı açıklı ı ile tarımsal pazarlamanın geçmişinin çok eskiye dayandı ı ifade ğ ğ ğ
edilebilir. Tarımsal üretime ilk geçiş, yerleşim ve şehirleşme olgusunu çıkarmış ve yerleşimle birlikte küçük tarım 
pazarları oluşturulmuştur. Her ne kadar tarımsal üretimde zati tüketim söz konusu olsa ve ticarette takas 
bulunsa da tarımsal ürünlerin yerel anlamda de işimi ortaya çıkmıştır. ğ
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Tarımsal pazarlama, tarım ürünleri üretiminin geçmişi gere i eskidir; ancak, gelişen teknoloji kültür de işmeleri gibi faktörler ğ ğ
de, bu yapıyı tarımsal işletmelerde de de iştirilmiştir. Böylece,  günümüze gelinceye kadar tarımsal pazarlamada da ğ
de işmeler söz konusu olmuştur. Esas pazarlama bilimindeki de işmeler sanayinin başlamasından sonraki dönemde ğ ğ
gerçekleşmiştir ki, pazarlama araçları ve yöntemleri bakımından bu aşamada tavan yapmıştır.   Sanayi Devrimi ile 1850’li 
yıllarda ABD’de başlamış olan pazarlama kavram ve anlayışı, evrimsel de işme göstermektedir. Pazarlama kavramı ve anlayışı ğ
ülkeden ülkeye, sektörden sektöre, hatta aynı ülkede aynı sektör içinde farklı anlamda pazarlama uygulamalarına rastlamak 
mümkündür. Örne in, Türkiye’de geleneksel ve modern perakendecilerin karmaşık oldu u ve perakendecilik kesiminde aynı ğ ğ
anda klasik ve modern pazarlama anlayışına sahip oldu u görülmektedir. Hatta modern perakendecilik kesimi bile zaman ğ
zaman klasik pazarlama anlayışıyla hareket edebilmektedir. Bu nedenle pazarlama kavram ve anlayışındaki gelişmeler 
pazarlamadan çok yönetim felsefesi anlayışını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede meydana gelen de işmeleri üretim ve ğ
pazarlama yönlü olarak inceleyebiliriz. 
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 Satış anlayışı ise, üreticiler, tüketicilerin ilgisini çekmek için önemli bir çaba göstermedi i sürece tüketicilerin ya ğ
hiç ya da yeterince mal almayaca ı varsayımına dayanır. Üreticiler bu anlayışla, tüketicilerin çok gerekli ğ
olmayan şeyleri satın almaya karşı direndikleri, çeşitli satış geliştirme araçlarıyla daha fazla satın almaya ikna 
edilebilecekleri ve örgütün müşteri çekmek ve tutmak için satış yönlü güçlü bir örgüt kurması düşüncesi dışında 
kalır ki, bu baskılı ve agresif satış yöntemlerinin uygulandı ı klasik pazarlama anlayışıdır. Klasik pazarlama ğ
anlayışında amaç ve hedef satış hacmini artırarak kar elde etmektir. Bunun için kullanılan araç ise tutundurma, 
reklam ve özellikle kişisel satış, çıkış noktası ya da odak ise tüketiciler olmayıp, firmalar malların satın alındı ını ğ
de il satıldı ını varsayarlar. Amaç talebi arza boyun e dirmektirğ ğ ğ
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Modern pazarlama anlayışı çerçevesinde pazarlamanın örgütsel yapısı da de işmiştir. Birçok işletmede ğ
kullanılan ticaret müdürlü ü, satış müdürlü ü gibi pozisyonlar yerine tüm pazarlama fonksiyonlarını bir şemsiye ğ ğ
altında toplayan pazarlama müdürlü ü veya pazarlama genel müdür yardımcılı ı gibi mevkiler oluşturulmuştur. ğ ğ
Satış müdürlü ü de pazarlama müdürlü ünün altında çalışır. Bu anlayışta tüketici örgüt şemasının en üstünde yer ğ ğ
alır. Neyin üretilece ine yöneticiler de il tüketici karar verir. Satış anlayışı (klasik pazarlama)ile pazarlama ğ ğ
anlayışı (modern pazarlama) arasındaki farkları şu şekilde sıralayabiliriz. 
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 Pazar Tanımları, Çeşitleri ve Uluslararası Tarımsal Pazarlar 
Pazarlama tanımlarında oldu u gibi pazar ya da piyasa da de işik şekillerde tanımlanabilmektedir. Bu ğ ğ
tanımlardan başlıcaları şöyledir. Ekonomistlere göre, Pazar, alıcılar ile satıcıları sıkı bir şekilde çabucak ilişkiye 
getiren her hangi bir organizasyon şeklidir. Pazarlamacılara göre, pazar, bir ürünün veya hizmetin fiil veya 
potansiyel alıcılarının oluşturdu u kümedir. ğ
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Gerçekte pazar karmaşık bir kavramdır. Güncel yaşamımızda pazar kelimesi ile çok sık karşılaşılmaktadır. Ev 
kadını sebze ve meyve almak için pazara gider. Üretici malını pazara sürmek için gayret gösterir. Tahıl 
pazarından, işgücü pazarından, toptan ve perakende giysi pazarından, yapı araç ve gereçleri pazarından, 
uluslararası pazarlardan sözedilir. Bu bakımdan bir ürün, hizmet ve de eri olan herhangi bir şey pazar ğ
oluşturabilir. Ancak, paranın söz konusu olmadı ı de işim veya de iş tokuşlarda da pazar oluşturulabilir. Fakat, ğ ğ ğ
pazar deyimi ile ekonomideki monopol, oligopol, tam rekabet vb gibi piyasa (pazar) strüktürlerini ifade eden 
modeller veya tipler ile karıştırılmamalıdır. Piyasa olarak ifade edilen bu kavramlar, sanaldır, zihinseldir. 
Piyasaların gerçek anlamda bir yeri yoktur, mutlak pazar özelli indedirlerğ
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Pazarlar, bazı özelliklere göre isimlendirilirler. Bazıları ürün (mal) dikkate alınarak isimlendirilir. Örne in hububat ğ
pazarı, sebze pazarı, bu day pazarı gibi. Bazen de, yer dikkate alınarak isimlendirilebilir.  Örne in, semt ğ ğ
pazarı, Ankara pazarı, Almanya pazarı gibi. Ancak, pazarlama kavramında oldu u gibi bu isimlendirme ile ğ
pazar kavramı da farklı şekilde isimlendirilir ve karıştırılabilir. Bu bakımdan, Pazar sınıflarını belli bir formda 
bilimsel olarak belirtmek, ismin bilimsel oluşumda daha iyi anlaşılması açısından önemli olacaktır. (Şekil 1.3)de 
pazarlar belli bir formda sınıflandırılarak, pazar çeşitleri türetilmiştir. Bu oluşuma göre, uluslararası tarımsal 
pazarlar, öncelikle yer dikkate alınarak isimlendirilmektedir. Örne in, Almanya pazarı, spanya Pazarı, Avrupa ğ İ
Birli i gibi.  Tarımsal mal özelli i de dikkate alınırsa, uluslararası tarımsal pazarlar, yer-mal özelli ine göre ğ ğ ğ
isimlendirilebilir. Örne in, Almanya hububat pazarı, Hamburg fındık pazarı, spanya narenciye pazarı gibi. ğ İ
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Uluslararası Tarımsal Pazarlama ve Di er Bilimlerle lişkisi ğ İ
Uluslararası tarımsal pazarlama bilim midir? Di er bilimlerle ilişkili midir? Yaklaşımlarını incelemeden önce, aynı ğ
konunun pazarlama için tartışılması, pazarlamayla yakından ilgili olan ve pazarlamanın bir alt bölümü gibi 
görülen uluslararası tarımsal pazarlama için önemli bir felsefi yaklaşım durumunu oluşturmaktadır. Bir şeyin bilim 
olabilmesi için kısaca,  olguları ele alarak bunlar hakkında hipotezler geliştirmesi ve kendine özgü yöntemler ile 
sonuçlar çıkararak teorileştirmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldı ında, pazarlama hakkında yazarlar kendi ğ
aralarında pazarlama bilim midir? sanat mıdır?  gibi tartışmalar yapmaktadırlar.
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 Bir şeyin gerçekten bir bilim dalı olup olmadı ı sadece pazarlama için de il, tıptan, hukuka kadar ğ ğ
birçok alanda da tartışıldı ını öncelikle vurgulamak gerekir. Pazarlama her ne kadar kendi yöntemleri ğ
ile teoriler geliştirmede yetersiz kalmış orsada, kendine mahsus kanunları ve teorileri (tüketici davranışları 
teorisi) vardır. Ancak bu kanun ve teorilerin oluşmasında insanla ilişkili olan di er bilimlerin ğ
yöntemlerinden ço unlukla yararlanılmaktadır. şletme, ktisadi idari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler ğ İ İ
Fakültesi gibi akademik platformlarda, pazarlama anabilim dalları oluşturulmuştur. Bu bilim dalında 
uluslararası pazarlama bir derstir. 



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMA
Uluslararası tarımsal pazarlama, başta matematik, psikoloji, sosyoloji gibi temel bilimlerle ilişkili olmaktadır.  
Uluslararası tarımsal pazarlama, tarımsal pazarlama ile ilişkili olarak tarım ekonomisinin bir koludur. Uluslararası 
tarımsal pazarlamanın daha iyi anlaşılmasında ekonomik prensiplerin bilinmesine gerek duyulmaktadır. Bu 
bakımdan ekonomi bilimi ile yakından ilişkilidir.  Uluslararası tarımsal pazarlama, tarımsal ürünlerin dış ülkelerde 
pazarlanması ile ilgilendi inden dış ticaret bilgilerinin de ö renilmesi gerekir. Uluslararası tarımsal ürünlerin fiyat ğ ğ
oluşumu ve bunun üretim miktarı ile üretici gelirine etkisi bakımından uluslararası tarımsal pazarlama, uluslararası 
tarım politikası ile ilişkilidir. Uluslararası tarımsal pazarlamanın, uluslararası alanda oluşacak anlaşmazlıkların 
çözümü açısından uluslararası hukukla da ilişkili oldu u ifade edilebilir. ğ
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Uluslararası tarımsal pazarlama, tüketici davranışları, pazar tahminleri, rekabet ölçülmesi, fiyat analizleri vb. konuların 
veri elde edilmesi, incelenmesi ve ölçümlenmesi bakımından, istatistik yöntemleri, ekonomi istatisti i, ekonometri ile de ğ
sıkı bir ilgisi bulunmaktadır. statistik ve ekonometri uluslararası tarımsal pazarlama araştırmalarında geniş ölçüde İ
kullanılmaktadır. Uluslararası tarımsal pazarlama,  bazı pazarlama konularının tüketiciye ulaştırılması bakımından 
iletişim bilimiyle de yakındın ilgilidir. Pazarda yer alan üretici, tüketici, aracı vb. organların tek başına 
başaramayacakları işleri, birlikte başarma düşüncesiyle birleşmeleri pazarlama ile örgütlenme arasında ilişki oldu unu ğ
göstermektedir.  Bu bakımdan tarımsal pazarlama ile örgütlenme arasında sıkı bir ilişki vardır. Kayıtların tutulması, 
pazarlama masraflarının hesaplanması, kar-zarar analizlerinin yapılması vb. bakımından uluslararası tarımsal 
pazarlama muhasebe ile de ilişkili olmaktadır. 
Tarımsal ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar yapılan çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere para ve kredinin sa lanması ğ
ve bunun yönetimi pazarlama marjı açısından önemlidir. Alınan kredinin nedeni, faizi vb. konularını finansman bilimi 
çözmektedir. Bu bakımdan uluslararası tarımsal pazarlama finansmanla da ilişkili olmaktadır. Uluslararası tarımsal 
pazarlama işlevi bakımından çok geniş kapsamda oldu undan hemen hemen ço u bilim ile ilişkili olmaktadır.  ğ ğ
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 şletmelerin Uluslararasılaşması İ

Uluslararası işletmeler, farklı ülkelerde faaliyetlerini sürdüren küresel a lar içinde faaliyette bulunan işletmelerdir. ğ
Uluslararası işletmelerin uluslararası faaliyetlerinde mübadele ettikleri şey, nihaî mallardan ziyade problem teşhis 
hizmetleri (pazarlama, reklamcılık, müşteri danışmanlı ı) ve aracılık hizmetleridir. şletmelerin Uluslararasılaşması, ğ İ
bir işletmenin ulusal sınırları aşacak şekilde işletmecilik faaliyetinde bulunmasıdır. Uluslararasılaşma kavramı, 
işletmelerin faaliyetlerini ulusal sınırların dışına taşı yacak şekilde yapmaya başlamasıdır. şletmeler ister ihracat İ
yoluyla, ister do rudan dış yatırımlarla olsun, ya da lisans anlaşmaları biçiminde olsun işletmelerin kendi ulusal ğ
sınırları dışında faaliyete bulunmaya başlamasıdır. şletmelerin ulusal sınırlarının ötesinde faaliyette bulunması İ
ihracat faaliyetleriyle başlamakta; do rudan dış yatırım, sözleşme ve ortak girişimlerle sürmektedirğ
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şletmeler üretim faaliyetlerini yurtdışında uluslararası alanda yapabilirler. şletmelerin faaliyetleri ile stratejik planlama İ İ
gibi tüm yapılanmalarını uluslararası duruma göre düzenleyebilirler. Ancak, bunu yaparken bazı hususları dikkate almaları 
gerekir.  - Pazara giriş engelleri, referans yeni pazarlara erişim durumlarını de erlendirmeleri gerekir.   - Yeni pazarlar ğ
uygun pazarlar olmayabilir, yani şişirilmiş pazarlar olabilir, yatırım söz konusu ise yatırımlarını ona göre düzenlemeleri 
gerekir. şletme yönetim çalışanları seyahatlerini kolaylıkla yapabilmeleri ve yeterli bilgiyi her zaman toplayabilmelidirler. İ
 
- Bir yatırımı yaptıktan sonra, her hangi bir olumsuzlukta onu tekrar geriye döndürmek zor olacaktır. Bu yüzden yeterli 
fırsatları ve kazanımları daha önceden de erlendirmek gerekir. - Yatırım ve benzeri konularda iyi bir tahmin ğ
yapılabilmesi için bu konudaki risklerin iyi de erlendirilmesi, yorumlanması ve belirsizliklerin azaltılması yönünde stratejiler ğ
oluşturulması gerekir.  - Özellikle, piyasa koşulları dikkate alınarak potansiyel müşteri varlıkları, rakiplerin güçlü ve zayıf 
yönleri pazara girmeden önce analiz edilmesi gerekir. - Yurtdışı satışlar, sözleşme yetersizlikleri, seçimlerinin yanlışları, 
kanal hataları gibi bir takım riskler ortaya çıkabilir. Bunların dikkate alınması gerekir. - Ortaya çıkabilecek riskleri 
bertaraf edebilmek açısından, iyi bir örgütlenmenin ortaya konulması ve örgütlenmenin güçlendirilmesi gerekir.  
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İşletmelerin Uluslararasılaşması Süreci ve Yaklaşımları

1) Tesadüf İhracat 

2) Aktif İhracat

3) Uluslararası Pazarlama 
4) Global Pazarlama
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Uluslarasılaşmaya yönelik pek çok yaklaşım bulunmaktadır. Bunların başlıcaları, üç ana başlık altında sınıflandırılarak, 

incelenebilir.  Bu yaklaşımlar; ekonomik ekolün doğrudan yatırım teorileri, davranışsal ekolün aşama modelleri ve diğer 

yaklaşımlar olarak sınıflandırılabilmektedir.  

 1)Doğrudan Yapancı Yatırım Teorisi
a) Geleneksel yaklaşımlar
b)Büyüme yaklaşımı
c)Ürün yaşam seyri yaklaşımı
d)Tekelci rekabet yaklaşımı
e)İçselleştirme yaklaşımı
f)Küresel çıkarların optimizasyonu: işletmeler yabancı ülkelere yatırım yaparken, fayda 

    2) Aşama Modelleri
a) Uppsala modeli
b)Yenilikçi Yaklaşımlı Uluslararsılaşma Modelleri

    3)Diğer Yaklaşımlar:
a) Şebeke Ağı Uluslararsılaşma Yaklaşımı
b)Heckscher-Ohlin modeli 
c)Hymer Yaklaşımı
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Aşama Bilkey ve Tesar (1977) Çavuşgil (1980) Czinkola (1982) Reid (1981)

1.Aşama Yöneticiler ihracatla 
ilgilenmemektedir.

şletme iç pazarlarda İ
faaliyette bulunur

şletme ihracata İ
ilgisizdir.

hracat bilinci: fırsat İ
sorunu,
iç pazar tanıma, ihtiyacı 
uyarma

2.Aşama hracat pasif bir şekilde İ
araştırılmakta ve sipariş 
alınabilmektedir

hracata uygunluk ve İ
hracatla ilgili bilgi toplar.İ

şletme ihracatla kısmen İ
ilgili

hracat niyeti: İ
motivasyon, tutum, inanç 
ve ihracat ile ilgili 
beklenti

3.Aşama Yönetim aktif bir şekilde 
ihracata Uygunlu u ğ
araştırmaktadır.

Sınırlı olarak psikolojik 
yakınlık içerisindeki pazara 
ihracat yapar.

hracatçı işletmeİ hracat deneme: sınırlı İ
kişisel deneyim
  hracatıİ

4.Aşama Psikolojik olarak Yakın 
Ülkeye hracat yapılır.İ

Dolaysız da ıtım yöntemleri ğ
kullanarak yeni ülkelere 
ihracat yapılır

Tecrübeli sınırlı 
ihracatçıdır

hracat de erlendirme: İ ğ
çekici sonuçlu
  ihracaat

5.Aşama Tecrübeli bir ihracatçıdır ve 
çevresel faktörler için en 
uygun ihracat düzenlemeleri 
yapar.

Yönetim iç veya dış pazara 
yönelme konusunda kesin 
tercihini yapar.

Tecrübeli sınırlı 
ihracatçıdır ve uygun 
davranış ile eylemler 
içerisindedir

hracat kabulü: İ
benimsenmiş
  ihracaat

6.Aşama Firma psikolojik Olarak uzak 
ülkelere de hracatı araştırır.İ

  hracat davranışları çok İ
uygun Tecrübeli 
ihracatçıdır

 

Yenilikçi Yaklaşım Uluslararsılaşma Modelleri (Özet)
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İşletmelerin Uluslarası Pazarlara Yönelme Nedenleri ve Avantajları

İşletmelerin uluslararası pazarlara yönelme nedenleri:

1)Yerel pazarlara ilişkin nedenler

a) Yerel (iç) piyasadaki fırsatların yetersizleşmesi
b)İç pazarlarda rekabetin yoğunluğu

2)Kurumsal nedenler
a) Ülke içi pazar bağımlılığını azaltmak
b) Yüksek üretim hacimleri ile ölçek ekonomilerini gerçekleştirmek
3)Uluslararası pazara ilişkin nedenler
 a) Dış ülkelerde işletmenin ürünlerine yönelik büyük fırsatlar
a) Karşılaştırmalı üstünlük olanaklarından faydalanmak
 b)Rekabeti koruyabilmek veya rekabetten kaçınmak
c) Vergi avantajı elde etmek
d) Ürünün yaşam safhasını uzatmak
e) Karları korumak ve artırmak
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İşletmelerin Uluslararasılaşma Yönelimleri ve Yönetim Açısından Uluslarası İşletmeler

Bu ölçütler genel olarak işletmelerin uluslararası boyutunu ölçmekle birlikte,  işletmelerin uluslararası 

gelişimini, firma özelliklerini, ürünleri, pazarları, örgüt yapısı, stratejilerini, işletme performansını ortaya koyan 

ölçütlerdir. Bunlar kabaca şu şekilde sıralanabilir:

a)İşletmenin toplam satışları içinde yurt dışı satışlarının payı

b)İşletmenin toplam kaynakları içinde yurt dışı kaynakların payı

c)Uluslararası faaliyetler ve girişimlerdeki kültürel çeşitlilik

d)Üst yönetimin uluslararası deneyimi
Çeşitli ülkelerde ekonomik faaliyetler sürdüren ve uluslararası alanda yatırımlarda bulunan uluslararası 

işletmelerin farklı tipleri vardır. uluslarası işletmeleri şu şekilde sınıflandırabiliriz 
1)Ethnocentric (Anavatan odaklı, Tek Merkezli İşletmeler) 
2)Polisentrik (Ev Sahibi Ülke Odaklı, Çok Merkezli İşletmeler)
3)Geosentrik (Dünya Merkezli İşletmeler)
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Çokuluslu İşletmelerin Ana Özellikleri 

1)Çokuluslu işletmeler birden çok ülkede faaliyette bulunurlar.

2)Asıl faaliyet sahaları bir ya da birden çok mal ve hizmetin uluslararası düzeyde üretimi dağıtımı ve pazarlanması olup, dışarıya doğrudan yatırım teknoloji yönetim ve 

organizasyon transfer yaparlar 

3)Uluslararası işletmeler kendine bağlı tüm kuruluş ve uzantılarının faaliyet ve yönetimlerini merkezi kararlarla etkiler ve veya kontrol ederler 

4)Çok uluslu işletmelerin güçlü bir finans sermaye yapısı vardır 

5)Model ve üstün bir teknolojiye sahiptirler 

6)Uzmanlaşılan mal ve hizmetlerle ilgili olarak merkezi plan ve programlar işletme bütünlüğü açısından uluslararası düzeyde yapılır 

7)Çok uluslu işletmeler ile anavatan devletleri arasında ortaklık şeklinde ya da ekonomik, mali ve politik ve benzeri destek biçimlerinde organik bir ilişki bulunur 

8)Çok uluslu işletmeler temelde özel sermaye dayanır 

9)şirket bütünlüğü ve ana ülkenin kar/ kazanç ve ekonomik çıkarların global ölçüde maksimumlaştırılması ana ilkedir 

10)Faaliyet alanları ile ilgili aksak rekabet şartlarını (tekel, oligopol) evrim oluşum sürecinde bizzat ya da aralarında anlaşma yoluyla oluşturmuşlardır

11 )Çok uluslu işletmeler, ulusal ve uluslararası ekonomik siyasal sosyal ve benzeri güçlükleri etkisizleştirerek yaygınlaşan kapitalizmin günümüzdeki aşaması niteliğindedir 

12)Çok uluslu işletmeler, sistem ve ideoloji, gelişmişlik- azgelişmişlik farkları gözetmeksizin uluslararası boyutlarda yatay ve dikey bütünleşmelerle hem şirket bünyesinde hem de 

aralarında esnek ve dinamik bir organizasyon şebekesi geliştirmemişlerdir

13)Ulusal ve uluslararası istikrarsızlıklardan uzun dönemde etkilenme olasılıkları nispi olarak düşüktür 

14 )Tüm bu ve benzeri özellikleri nedeniyle üretim faktör ve imkânlarının uluslararası dağıtımında şirket sistemi açısından rasyonellik ve optimalliğe ulaşarak maliyetlerde tasavvuf 

yapabilirler 

15)Sonuç olarak çok uluslu işletmeler esnek ve dinamik yapıda firma ya da firmalar grubu olup, sadece çok uluslu değil, bununla birlikte ve bundan daha çok boyutlu niteliktedir.
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İşletmelerin Dış pazarlara Giriş Stratejileri

İhracat
Dolaylı ihracat 

Dolaysız ihracat
Montaj Yoluyla Üretim
Lisans Anlaşmaları 
Frаnchising anlaşmaları 
Sözleşmeli Üretim 
Ortak Teşebbüs 
Yabancı Doğrudan Yatırım 



ULUSLARARASILAŞMA VE ULUSLARARASI TARIMSAL 
PAZARLAMADA  YER ALAN İŞLETMELER 

Dünya ve Türkiye'de, Uluslararası Tarımsal Pazarlarda Faaliyet Gösteren İşletmeler
Dünyada Uluslarası Tarımsal Pazarlarda Faaliyet Gösteren İşletmeler

2013 verilerine göre, dünyanın en iyi 25 çok uluslu işletmesi arasında, gıda ve tarım ürünleri üreten işletmeler 

içinde sekizinci sırada , İngiltere kökenli Diagro işletmesinin yer aldığı,  15.sırada Liechtein  kökenli, perakende 

ürünler ile faaliyet gösteren Hillti işletmesinin yer aldığı,  23. Sırada, yiyecek ve içecek servisleri faaliyeti ile, ABD 

kökenli Mc-Donalds işletmesinin yer aldığı, yine abd kökenli Coca- Cola işletmesinin, üretim-yiyecek içecek 

faaliyetiyle 24. Sırada bulunduğu anlaşılmaktadır( Capital,2016).

Uluslarası Tarımsal Pazarlarda Faaliyet Gösteren Türk İşletmeleri
Türkiye’de gıda piyasasına genellikle hâkim olan işlertme ya da ürün markaları: et piyasasında; Maret (KOÇ), 

Pınar (Yaşar), Aytaç,  Süt piyasasında; Pınar (Yaşar), MİS (Nestle) ,DanoneSA (Sabancı), SEK (KOÇ), İçim (ülker), 
Makarna piyasasında; Pastavilla (KOÇ), Filiz (Barilla), Oba, Nuh, Büskivi’de; Ülker, Eti, Salça’da; TAT (KOÇ), 
Mertko, Öztusan,  Demko, Konserve’de; Tukaş, Tamek, Demko, Dondurulmuş Gıda’da; Kerevitaş, Pınar (Yaşar), 
Önentaş İ.R.O,  Apeks. Margarin’de; Unilever, Marsa KJS (Sabancı), Zeytinyağı’nda; Komili (Unilever) Tariş, Kristal, 
Ekiz, Ayçiçek Yağı’nda; Komili ( Unilever), Marsa KJS (Sabancı), 
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ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMAYA YARDIMCI KURULUSLAR, 
CEVRESEL FAKTÖRLER VE REKABET

3.1. ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMAYA 
YARDIMCI KURULUŞLAR

3.1.1.Ulusal Kuruluşlar

3.1.1.1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)

3.1.1.2. Ekonomi Bakanlığı (EB)

3.1.1.2.1.Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Temsilcilikleri

 3.1.1.3.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

3.1.1.4.İhracatçı Birlikleri (İB)
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AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (BİRLİK SAYISI: 8) 
ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (BİRLİK SAYISI: 1) 

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (BİRLİK SAYISI: 1) 
DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (BİRLİK SAYISI: 1)
 DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (BİRLİK SAYISI: 1)
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ (BİRLİK SAYISI: 12) 

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ (BİRLİK SAYISI: 4) 
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ (BİRLİK SAYISI: 7) 
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ (BİRLİK SAYISI: 6) 
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ (BİRLİK SAYISI: 4) 
KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (BİRLİK SAYISI: 2) 
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ (BİRLİK SAYISI: 8 )
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (BİRLİK SAYISI: 5) 
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3.1.1.5. İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Ve Verdiği Hizmetler (İGEME)
3.1.1.6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

3.1.1.7. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Bakanlığı( KOSGEB) 

3.1.1.8 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXİMBANK)
3.1.1.9. Türkiye Odalar, Borsalar ve Birliği (TOBB) 

3.1.1.10. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- İş Konseyleri (DEİK)

3.1.1.11.Türk Dış Ticaret Vakfı
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 3.1.2. Uluslarası Kuruluşlar
3.1.2.1. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food 

and Agriculture Organization),(FAO)

3.1.2.2. Dünya Ticaret Örgütü  (World  Trade 
Organization) (DTÖ)

3.1.2.3. Dünya Bankası (World Bank,(WB)) (DB)
Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası

Uluslararası Kalkınma Birliği

Uluslararası Finans Kurumu

Çok taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı 

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi
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3.1.2.4. Uluslararası Para Fonu (UPF) (IMF, International Monetary Fund),

3.1.2.5. Birleşmiş Milletler (BM) (UN, United Nations)
FAO Gıda ve Tarım Örgütü
IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
IFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
IMO Uluslararası Denizcilik Örgütü
IMF Uluslararası Para Fonu
ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNIDO Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü
UNWTO Dünya Turizm Örgütü
UPU Dünya Posta Birliği
WB Dünya Bankası
WFP Dünya Gıda Programı
WHO Dünya Sağlık Örgütü
WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
WMO Dünya Meteoroloji Örgütü

https://tr.wikipedia.org/wiki/FAO
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C4%B1da_ve_Tar%C4%B1m_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C4%B1da_ve_Tar%C4%B1m_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/IAEA
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Atom_Enerjisi_Kurumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Atom_Enerjisi_Kurumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/ICAO
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Sivil_Havac%C4%B1l%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Sivil_Havac%C4%B1l%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/IFAD
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Tar%C4%B1msal_Kalk%C4%B1nma_Fonu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Tar%C4%B1msal_Kalk%C4%B1nma_Fonu
https://tr.wikipedia.org/wiki/ILO
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/IMO
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Denizcilik_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Denizcilik_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/IMF
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Para_Fonu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Para_Fonu
https://tr.wikipedia.org/wiki/ITU
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Telekom%C3%BCnikasyon_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Telekom%C3%BCnikasyon_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler_E%C4%9Fitim,_Bilim_ve_K%C3%BClt%C3%BCr_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler_E%C4%9Fitim,_Bilim_ve_K%C3%BClt%C3%BCr_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/UNIDO
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler_End%C3%BCstriyel_Geli%C5%9Fme_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler_End%C3%BCstriyel_Geli%C5%9Fme_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UNWTO&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BCnya_Turizm_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BCnya_Turizm_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/UPU
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Posta_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Posta_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Bankas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Bankas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Bankas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/WFP
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_G%C4%B1da_Program%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_G%C4%B1da_Program%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/WHO
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/WIPO
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Fikri_M%C3%BClkiyet_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Fikri_M%C3%BClkiyet_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/WMO
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Meteoroloji_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Meteoroloji_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
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3.1.2.6. Uluslararası Ticaret merkezi (UTM)  (ITC, 
İnternational Trade Center)

3.1.2.7.Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) (WCO, World 
Customs Organization)

3.1.2.8. Dünya Ekonomik Formu (DEF) (WEF, 
World Economic Forum)

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLl6OZ9bjLAhUEiCwKHVjoA-8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wcoomd.org%2F&usg=AFQjCNFuRCkfsPotDi25MWzGAyikdAD0gQ&sig2=rfVT74cTmLCG3-YcBv03Vg&bvm=bv.116573086,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLl6OZ9bjLAhUEiCwKHVjoA-8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wcoomd.org%2F&usg=AFQjCNFuRCkfsPotDi25MWzGAyikdAD0gQ&sig2=rfVT74cTmLCG3-YcBv03Vg&bvm=bv.116573086,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7hP-R9rjLAhUBjywKHRvTBg0QFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2F&usg=AFQjCNH0opqdUgnVmKXzWmsjr4tKCWCQGw&sig2=s7hdhZZ6f5JHJdKrq2iAWg&bvm=bv.116573086,d.bGg
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3.2. ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMAYI 
ETKİLEYEN CEVRESEL FAKTÖRLER

3.2.1. Demografik Çevre Faktörleri
3.2.1.1.Nüfusun Miktarı ve Artma Eğilimi
3.2.1.2. Nüfusun Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı

3.2.1. 3.Nüfusun Eğitim Durumu
3.2.1. 4. Aile Yapısı
3.2.1.5. Nüfusun Coğrafik Dağılımındaki Değişmeler
3.2.2. Ekonomik Çevre Faktörleri
3.2.2.1. Milli Gelir ve İstihdam Düzeyindeki Artış
3.2.2.2. Tasarruflar, Borçlar ve Kredi Kullanma 

İmkânları
3.2.2.3. Harcama Eğilimleri
3.2.2.4. Enflasyonist ve Deflasyonist Eğilimler
3.2.2.5. Hükümetlerin Uyguladıkları Ekonomi 

Politikaları

3.2.2.6. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
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3.2.3. Doğal Çevre Faktörleri
 3.2.3.1. Hammadde Kıtlığı

3.2.3.2. Enerji Masraflarının Artışı
3.2.3.3. Çevre Kirliliği Düzeyindeki Artış
3.2.3.4. Hükümetlerin Değişen Rolleri
3.2.4. Teknolojik Çevre Faktörleri

3.2.4.1. Teknolojik Değişme Hızı
3.2.4.2. Yenilik Fırsatları
3.2.4.3. Araştırma ve Geliştirme Bütçelerindeki 

Değişmeler
3.2.4.4. Teknolojik Değişmeler ile İlgili Düzenlemeler
3.2.5. Yasal Ve Politik Çevre Faktörleri

3.2.5.1. İş Hayatını ve İşletme Faaliyetlerini Düzenleyen 
Yasalar

3.2.5.2. Özel Çıkar Grupları

3.2.6. Sosyal ve Kültürel Çevre Faktörleri
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3.3. ULUSLARARASI REKABET
3.3.1. Uluslararası Rekabet Gücü
. Rekabet çeşitli yönlerden ele alınarak sağlanabilir. Örneğin; kalite yönünden kalite 

rekabeti,  teknolojik yönden teknoloji rekabeti vb. olarak ele alınabilir. Genelde kalite ve 
fiyat rekabeti ön plana çıkmaktadır.  

Rekabet gücü ülkelerin serbest ve yerleşmiş pazar koşulları altında vatandaşların reel 
gelirlerini arttırmaya çalışırken, aynı anda ürettiği ürün ve hizmetleri uluslararası 
pazarlara sunabilmesi ve başarılı olabilmesidir

Rekabet gücünü bazı faktörler etkilemektedir. Bunlar:
1)Maliyetler
2)Verimlilik
3)Karlılık
4)Rekabetçi bir iç piyasa
5)Ticaret politikası
6)Kamu sektörü
7)Makroekonomik politikalar
8)Devletlerin rolü
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Rekabet stratejisi, bir işletmenin içinde yer aldığı sektör ya da sanayi dalını rekabet açısından çözümlemesi; 
ardından sektördeki rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamak ve böylelikle işletme hedeflerine ulaşmak için 
yapmak istedikleri ya da yaptıklarıdır. 

Esnek üretim sistemi  denildiğinde,  yetenekli  bilgisayar,  numerik  kontrollü  makineler  ile  robotlar  ve 
otomatik malzeme taşıyıcılarının bilgisayar desteğinde entegrasyonundan oluşmuş değişik ürün ve parçayı aynı 
anda üretebilen sistemdir.

Yalın üretim sistemi  ise,  yapısında  gereksiz  unsur  taşımayan,  hata,  maliyet,  stok,  işçilik,  ürün  geliştirme 
süresi, üretim alanı fire, müşteri memnuyetsizliği,  gibi unsurların en aza indirildiği bir üretim sistemidir 

Küresel Rekabet Endeksi dünya ülkelerinin, rekabetçilik puanlarına göre sıralanmış bir listesidir.

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekabet_%C3%BCst%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&action=edit&redlink=1
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3.3.2. Uluslararası rekabet kanunları ve faydaları
Rekabet Kanunlarının faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
1)Kişilerin temel hak ve özgürlüğü olan fırsat eşitliği ve girişimcilik özgürlüğü 

sağlanabilmektedir
2)Uluslararası tüketicilerin korunması
3)Rekabet etkinliğinin artırılması
4)Tüketici isteklerinin en az maliyetle temini
5)Uluslararası tüketicilerin daha ucuz ve kaliteli mal bulabilmeleri
6)İşletmelerin teknolojik yönden ilerlenmesinin teşviki 
7) Küçük işletmelerin rekabeti sağlayabilecek birleşmelerle büyük işletmelerin oluşması
8) Ulusal sınırlarda rekabet politikaları, bölgesel kalkınma politikaları gibi gelişmelerin 

sağlanması
9)İşletmelerin uluslararası pazarlardaki stratejilerinde hukuksal bilgi ve davranış sağlaması
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3.3.3. Uluslararası rekabet gücü yaklaşımları
1.Ülke rekabet gücü yaklaşımı: 

2. Rekabetçi üstünlük teorisi yaklaşımı

3. Çifte elmas yaklaşımı

4. Dokuz faktör modeli yaklaşımı
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Uluslararası Pazarlama Planlaması
4.1.1.Uluslararası pazarlama planı nedir
Tarımsal ürün ve hizmet üreten bir işletmenin pazarlama planında, plan alanında önemli oyunculara, işletme 

verimlilik durumlarına mevcut piyasa koşullarında bakılarak, belirli süreler için pazarı etkileyecek eğilimleri 
tespit etmek amaçlamaktadır. Planlamanın son aşamasında, ulaşılmak istenen hedeflere varmada çeşitli stratejiler 
sıralanmaktadır.

Uluslararası pazarlama planlarının çeşitleri

Stratejik planlama, işletmenin temel amaçlarının belirlenmesi ve daha sonra da bu amaçları 
gerçekleştirecek eylem yollarının belirlenmesi sürecidir

Taktik planlama ise, bir stratejinin harekete geçmeye ve uygulamaya yönelik ayrıntı düzeyi ya da 
ayrıntılı eylem biçimidir
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2. Hedefler ve amaçlar
Hedefler ve amaçlar nitel ve nicel bütün hedefleri ve amaçları belirtir: 1. Nicel hedefler;  Satış artışı, pazar 

payı, yatırım getirisi, kâr ve yönetim tarafından istenen diğer nicel hedefler, 2. Nitel hedefler; İşletmenin şu anki 
güçlerinin dayanacağı ve bünyedeki zayıflıkları ortadan kaldıracak bir temel değişkenlerini içerir.

. Büyüme stratejisi
Büyüme stratejilerini üretirken; işletmenin iç becerilerinden yararlanmak, güçlü ve zayıf yönlerini dikkate 

almak gerekir.  İşletmenin becerileri (beceri düzeyi); 1- performans, 2- stratejik öncelikler, 3- maliyetler (gider 
analizi), 4- ürün portföyü, 5- finansal kaynaklar ile 6- güçlü ve zayıf yönleri gibi unsurları kapsar.
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İş portföy planı
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Durum Analizi  
        Pazarlama Fırsatları  

Pazarlama Hedefleri  
Stratejiler ve Eylem Planları  
Mali Kontroller ve Bütçeler  
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Pazar Bölümlemesi 
İşletmelerin pazarı bölümlendirmede pazarlama 

yaklaşımları

Kitlesel pazarlama

Ürün çeşitliliğini dayadı pazarlama

Hedef pazarlama
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 Şekil 4.6. Hedef Pazar Belirleme Süreci
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Pazar bölümlemesinin tanımı, amacı ve varsayımları
Pazar bölümlemesi, her ürünü veya faydayı ne kadar insanın isteyebileceğini, genel olarak ne kadar 

harcama yapabilecekleri ve neden satın alma isteyeceklerini belirleme ile ilgilidir.

Pazar bölümlemenin amacı, tüm tüketicilerin memnun etmek isterken kimseyi hoşnut edemez 
duruma gelmek yerine, işletmenin faaliyetlerini benzer ihtiyaçları olan bir grubu hoşnut etmeye 
yoğunlaşmaktır.  

 Pazar bölümlemesinin varsayımları şu şekilde sıralanmaktadır: 1. hiçbir satın alıcı birbirinin aynısı 
değildir. 2. davranışları, geçmişleri, değerleri ve ihtiyaçları benzer olan insanların oluşturduğu alt gruplar 
belirlenebilir. 3. benzer müşterilerden oluşan küçük bir grubu tatmin etmek benzer olmayan müşterilerden 
oluşan büyük grupları tatmin etmekten daha kolaydır.
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Pazarın Demografik ve Fiziksel Durumu Ülke Ülke Ülke

1- Nüfus, nüfus artış hızı, nüfus yo unlu uğ ğ      

2- Nüfus: Yaş da ılımığ      

3- Nüfus: Kentsel ve kırsal da ılımğ      

4- klim ve hava de işiklikleriİ ğ      

5- Ulaşım mesafesi ve vasıta sıklı ığ      

6- Hava taşımacılı ı olanaklarığ      

7- Ulaşım ve haberleşme a ığ      

8- Bölgesel ve yerel nakliye olanakları      

Politik Durum      

9- Devlet sistemi      

10- Devletin iş hayatına katılımı      

11- Dış ticarete karşı devletin tutumu      

12-Politik istikrar ve süreklilik      

13- Adil/serbest ticaret anlayışı      

14- Ulusal ticaretin gelişmesine tanınan öncelikler      

Ekonomik Durum      

15- Gelişmenin genel düzeyi      

16-Ekonomik gelişme: GSMH, sanayi sektörü      

17- thalat ve ihracatın toplam ekonomi içindeki yüzdesiİ      

18- Ödemeler dengesi      

19-Para: Enflasyon, bulunabilirlik, kontroller, istikrar      

20- Kişi başına gelir ve da ılımğ      

21- Harcanabilir gelir ve harcama e ilimleriğ      

Sosyal/Kültürel Yapı      

22- Okuryazarlık oranı, e itim düzeyiğ      

23- Orta sınıfın varlı ığ      

24- ç pazar ile olan benzerlikler ve farklılıklarİ      

25- Pazarda konuşulan dile ilişkin engeller      

Pazara Giriş      

26- Yeterli da ıtım a ığ ğ      

27- Dokümantasyon ve ithalat mevzuatı      

28- Yerel standartlar, uygulamalar ve tarife dışı engeller      

29- Patentler, ticari markalar, telif  haklarının korunması      

30- Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları      

31- Vergi yasaları, oranları      

Ürün Potansiyeli      

32- Tüketici ihtiyaçları ve istekleri      

33- Yerel üretim, ithalat, tüketim      

34- Ürünün tanınması ve kabulü      

35- Yabancı ürünlere karşı tutum      

36- Rekabet      

Tablo 4,1.Hedef Pazar Değerlendirme 
Tablosu



ULUSLARARASI PAZARLAMA PLANLAMASI, PAZAR BÖLÜMLEMES  VE İ
HEDEF PAZAR SEÇ Mİ İ

Pazar bölümlemesinin faydalar 

1. pazara adapte olmada kolaylık

2. rakip analizinde etkinlik

3. kaynak kullanımında etkinlik

4. müşteri analizinde etkinlik

5. Stratejik pazarlama planlarının yapılmasında kolaylık

sakıncaları
Pazar bölümlemesinin sakıncaları ise, bölümlendirme masraflıdır. Gerek üretim ve gerekse 

pazarlama faaliyetleri yüksek maliyetlere yolaçar

Pazarlama faaliyetlerinde her cins ve çeşit üründen stok bulundurulması gereği stok maliyetlerini 
artırmaktadır



ULUSLARARASI PAZARLAMA PLANLAMASI, PAZAR BÖLÜMLEMES  VE İ
HEDEF PAZAR SEÇ Mİ İ



ULUSLARARASI PAZARLAMA PLANLAMASI, PAZAR BÖLÜMLEMES  VE İ
HEDEF PAZAR SEÇ Mİ İ



ULUSLARARASI PAZARLAMA PLANLAMASI, PAZAR BÖLÜMLEMES  VE İ
HEDEF PAZAR SEÇ Mİ İ

Coğrafik temellere göre bölümlendirme

Demografik temellere göre bölümlendirme

Pazarın psikolojik temellere göre bölümlendirme

Pazarın alıcı davranışlara temellerine göre bölümlendirmesi



ULUSLARARASI PAZARLAMA PLANLAMASI, PAZAR BÖLÜMLEMES  VE İ
HEDEF PAZAR SEÇ Mİ İ



ULUSLARARASI PAZARLAMA PLANLAMASI, PAZAR BÖLÜMLEMES  VE İ
HEDEF PAZAR SEÇ Mİ İ

Hedef Pazar Seçimi
Hedef pazar tanımı ve kapsamı
        Hedef Pazar seçim stratejileri



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Tarımsal Pazarlama Bilgi Sistemi

Pazarlama bilgi sistemi (PBS), kısaca üretim ve pazarlama kararlarının alınmasında bilgi 

sağlayan, veri değerlendirme işlemidir
Tarımsal pazarlama bilgi sistemi ile ilgili genel bilgiler



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Tarımsal pazarlama bilgi sisteminin rolü

Tarımsal pazarlar bilgi sisteminde kamu ve özel sektörün rolü

Dış pazarlarda kamu ve özel kurumlardan alınabilecek başlıca bilgiler şu şekilde sıralanabilir.

1. Ülkelerin ihracat mevzuatı; - Sınırlamalar,- Vergi, vergi iadesi ve kambiyo mevzuatı,- Tescil, lisans ve diğer dokümantasyon sartları.

2. Pazara giriş;- Gümrük ve kotalar,- Dâhili vergiler,- Kambiyo sınırlamaları, - Sağlık ve standartlarla ilgili mevzuat,- Politik etkenler.

3. Pazarın boyutları ve gelişmesi;- İthalat (miktar, değer, kaynak, gelisme eğrisi),- Tüketim (miktar, gelisme eğrisi, coğrafi özellikler)

4. Pazarın bölünmemesi; - Muhtemel bölümler (yas, gelir, kültürel, coğrafi gibi),- Tipik tüketici profili.

5. Talep üzerindeki etkenler;- İklim ve coğrafya,- Sosyal ve kültürel etkenler,- Politik etkenler.

6. Rakipler;- O ülkedeki iç üretim ve üretimdeki gelismeler,- Rekabetin sekli (kimliği, piyasa payları, fabrika yerleri, kapasiteleri, planları),- Rakiplerin 

kuvveti (boyutları, özel avantajları),- Rekabetin basarı nedenleri,- Rekabetin üretim yelpazesindeki bosluklar,- Marka ve patent durumları.

7. Fiyat;- Perakende fiyatları,- Toptancı ve perakendeci kâr oranları.- Ulasım maliyetleri,- Fabrika satıs fiyatları.



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Tarımsal pazarlama bilgi sistemlerinin yararları 

1.Bilginin etkin ve verimli kullanımına ilişkin yararlar,

2.Planlama çalışmalarına ilişkin yararlar, 

3.Kontrol çalışmalarına ilişkin yararlar, 

4.Karar modellerinin geliştirilmesine katkıları, 

5.Eğitim işlevi. 



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Pazarlama Araştırmaları

Uluslararası pazar ile ilgili araştırmalarda su temel sorunları 

cevaplandırılmasında fayda vardır:

1-Tüketiciler planlanan ihraç ürününü alacak mı?

2-Tüketicilerin alma olanağını artırmak için ürün ne şekilde değiştirilebilir?

3- Ne miktarlar da almaları beklenebilir?

4-Ürün en iyi nasıl pazarlanabilir ve ne tür pazarlama harcamaları gerekir?

5-Ürünün değiştirilmesi gerekiyorsa ne miktarda yatırım planlanmalıdır?



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Uluslararası tarımsal pazarlama araştırmasının faydaları

1) Yöneticilerin pazar ile ilişki kurmalarının sonucu olarak, hangi müşterinin, neyi, nerede ve hangi fiyatlardan istedikleri saptanabilir. Örneğin 

tüketicilerin sağlıklı beslenebilmesi açısından tarımda organik üretimin gelişmiş olması.

2) Pazarlama çalışmalarında uygulanan yöntemlerin etkinliğini ölçmek ve asgari maliyetli pazarlama yöntemlerinin seçilmesine yardım etmek 

suretiyle pazarlama masraflarından tasarruf sağlar. Örneğin araştırma ile daha az masraflı ve daha önemli fiziksel dağıtım yöntemleri bulunabilir.

 3)Yeni ürünlerin geliştirilmesi sorununa da pazarlama araştırması ile çözüm aranabilir. Örneğin yoğurt yerine meyveli yoğurtun üretilmesi.

4)Pazarlama araştırması tüketici tercih ve eğilimindeki değişiklikleri önceden belirlemek için kullanılan bir araçtır. Örneğin hazır giyim ve diğer 

tekstil ürünlerini üreten işletmelerin pazardaki başarılarını sürdürebilmeleri için gelecek dönemlerde hedef aldıkları tüketicilerin hangi modelleri tercih 

edeceklerini önceden belirlemeleri gibi.

5)Pazarlama araştırması yöneticilerinin rasyonel kararlar almalarına yardım eder. Çünkü araştırma yapmak belirsizliği belirli ölçüde ortadan kaldırır.

 6) Pazarlama araştırması işletmedeki personeli olumlu yönde etkiler. Örneğin bir satış elemanı sattığı malların tüketiciyi tatmin edecek niteliklere 

sahip olduğunu ve bu mallar için bir pazar potansiyelinin oluştuğunu gördüğü takdirde, kişisel satış faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde sürdürebilir.

7)Pazarlama araştırması tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun bir işletme politikasının tespitini sağlar. Bu sayede üretilen ürün ile talep arasında 

uyumluluk ve pazarlama faaliyetlerinde rasyonellik sağlanmış olur.

8) Araştırma ile yeni kazanç alanları çıkartılabilir



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Uluslararası Tarımsal pazarlama araştırmalarında karşılaşılan özel sorunlar

Finansman güçlüğü

Zaman sınırlılığı

Maliyet yüksekliği

Dil bilme zorunluluğu

Yaşam kültür farklılığı

        Hane halkı rol farkları
       Cinsiyet rolü farkları

        Ankete cevap verme durumu

     Okuma-yazma ve eğitim durumu   

     Altyapı durumu

     Fayda-masraf analizi



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Uluslararası tarımsal araştırmalarda veri kaynakları
Birincil veri kaynakları

Birincil veriler genellikle şu yöntemler kullanılarak 

toplanabilmektedir.

1-Görüşme yöntemi

2-Anket yöntemi

3-Gözlem yöntemi

4-Deney yöntemi
İkincil veri kaynakları  



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
1-Firma içi kaynaklar

a)Yönetici Dosyaları

b)İşletme Kayıtları

2-Ticaret Odaları

3-Uluslararası Kuruluşlar

a) Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)

b) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

c) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)

d) Birleşmiş Milletler (UN)

e) Avrupa Topluluğu-Birliği (AT) – (EC)

f) Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

g) Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)

h) Uluslararası Para Fonu (IMF)

i) Dünya Bankası (WB)

j) Uluslararası Kalkınma ve İmar Bankası (IBRD)

k) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

l) Uluslararası İşçi Örgütü (ILO)

m) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)

n) Uluslararası Sivil Havacılık Örğütü (ICAO)

4-Dış Ticaret Hizmet Örğütleri

5-Ticari Birlikler

6-Yabancı Ülkelerin Temsilcilikleri

7-Ülkelerin Dış Temsilcilikleri
8-Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örğütleri



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Sektör Raporları

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-sektor.cfm  

 (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Sektör Araştırmaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.)

http://www.tcp.gov.tr/english/sectors/index.cfm (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu İngilizce Sektör 

Araştırmaları)

http://www.iso.org.tr/yayinlarimiz/  (İstanbul Sanayi Odası Sektör Raporları)

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php (İstanbul Ticaret Odası)

http://www.izto.org.tr/e-oda/ar-ge-bulten/onceki-raporlarimiz  (zmir Ticaret Odası Raporları)

http://www.kobi.org.tr/index.php/bilgibankasi/sektoer-raporlar  (TOBB- Kobi Bilgi Sitesi)

http://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/SektorRaporlari.html  (TOBB Sektör Raporları)

http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiad-kitapligi/arastirma-raporlari--  (MUSİAD Sektör Raporları)

http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=pZ+LivBm9kHA/os13uU+bA==-H7deC+LxBI8=  (Rekabet 

Kurumu Sektör Raporları)

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-sektor.cfm
http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php
http://www.izto.org.tr/e-oda/ar-ge-bulten/onceki-raporlarimiz
http://www.kobi.org.tr/index.php/bilgibankasi/sektoer-raporlar
http://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/SektorRaporlari.html
http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiad-kitapligi/arastirma-raporlari--
http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=pZ+LivBm9kHA/os13uU+bA==-H7deC+LxBI8


PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Ülke Raporları 

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm   (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi 

Platformu Ülke Masaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.) 

http://www.musavirlikler.gov.tr/  Ülke İsmi Seçildikten Sonra, Müşavirlik Raporları, Yıllık 

Raporlar Bölümü  

http://www.deik.org.tr/pages/TR/DEIK_Bulten.aspx?IKID=10 

(DEİK Ülke Bültenleri) 

http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/IZTO+Ticaret/Dis+Ticaret+Kosesi/UlkeRaporlari/ 

http://www.tika.gov.tr/yayinlar/tanitim-brosuru/27 (TİKA Ülke Raporları) 

http://www.ito.org.tr/Dokuman/Ulke/ 

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php --- (İTO Ülke Raporları) 

http://www.ydy.gov.tr/ulkeler.cfm  (Ekonomi Bakanlığı Yurtdışına Yatırım Web Sitesi-Ülke 

Rehberleri) 

http://www.kso.org.tr/sayfa/tr/ulke-raporlari-  (Konya Sanayi Odası Ülke Raporları) 

http://www.kalkinma.com.tr/ulke-raporlari.aspx  (Kalkınma Bankası Ülke Raporları) 

http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Yayinlar.aspx?ref=2  (KOSGEB Ülke Raporları) 

http://www.turkmakinesanayi.com/kutuphane/ulke-raporlari    (Türk Makine Sanayi Sektör 

Platformu Ülke Raporları) 



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Türk Firma Kaynakları 

http://rehbertr.ekonomi.gov.tr/rehberTR/loginDevam (Türkiye İhracatçılar Rehberi) 

http://www.tcp.gov.tr/indexe.cfm (İhracat Bilgi Platformu Firma kaynakları). 

http://sanayi.tobb.org.tr/ 

(TOBB Sanayi Veri Tabanı Üyelik Gerekmektedir.) 

http://www.oaib.org.tr/Sektorel-Kurum-ve-Kuruluslar  (Sektörel  Dernek, Birlik, Vakıf, 

Federasyonlar) 

 Uluslararası Dış Ticaret Verileri 

http://www.intracen.org/tradstat/ (ITC International Trade Statistics) 

UNSTATS:  http://comtrade.un.org/db/ (Birleşmiş Milletler Ticaret İstatistikleri) 

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm (AB-Üçüncü Ülkeler Ticaret İstatistikleri) 

 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=EN (AB Ticaret 

İstatistikleri ) 

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html ((ABD Ticaret 
İstatistikleri)  



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Pazarlama araştırmalarının sınıflandırılması ve türleri  

1) Tüketici araştırması 2) Ürün araştırması 3) Dağıtım 

kanalları ve dağıtım giderleri araştırması 4) Reklam araştırması 

5) Satış araştırması 6) Fiyatlama araştırması 7) Pazar analizi 8) 

Güdü araştırması 9) Ambalaj araştırması 



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Pazarlama araştırmalarında örnekleme

1)Örnekleme amacının saptanması

2)Ana kütlenin saptanması

3)Örneğin seçileceği ana kütle çevresinin belirlenmesi

4)Örnek büyüklüğünün belirlenmesi

5)Örnekleme yöntemi seçimi

6)Örneğin seçimi

7)Örnek verilerden ana kütle özelliklerinin tahmini

Tesadüfi örnekleme yöntemleri
1)Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi

2)Zümrelere Göre Örnekleme Yöntemi

Zümrelere göre örneklemede izlenecek basamaklar şunlardır:

1)Zümrelere ayırmada kullanılacak özelliklerin saptanması: Zümrelere ayırma, ya tek değişkene (örneğin, işletmenin satış tutarına) ya da bileşik bir değişkene 

(örneğin, coğrafik bölge içinde satış tutarına) göre yapılır.

2)Zümre sayısının saptanması: Ana kütle parametresini en iyi şekilde tahmin etmek için ana kütle mümkün olduğu kadar çok homojen gruplara ayrılır.

3)Zümrelerdeki örnek büyüklüğünün belirlenmesi: Örneğe girecek birimlerin zümreler arasında paylaştırılmasında orantılı paylaştırma ve orantısız paylaştırma 

şeklinde iki yol izlenir
3)Kümelere Göre Örnekleme: 



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

4)Alanlara Göre Örnekleme

Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri
1)Kolay Yoldan Örnekleme

2)Kararsal Örnekleme

3)Kontenjan Örneklemesi (Kota Örneklemesi): 

1)Denetim özelliklerinin seçimi ve ana kütlenin bu özellikleri kapsayan kısımlarının 

2)Örneğin hücreler arasında paylaştırılması

3)Örneğe girecek birimlerin seçimi

Verilerin toplanmasında kullanılacak yöntemlerin seçimi

Anket yöntemi

1)Kişisel Görüşme

2)Telefon Anketi



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Soru Türleri
Açık Sorular

Yöneltmeli Sorular

Çoktan Seçmeli Sorular

Derecelemeli Sorular

İki Cevaplı Sorular

Anket formu 

Anket Formu Hazırlama İlkeleri 

Açıklık: 

Hatırlatma 

Cevaplama Arzusu Yaratma 

Hataya Engel Olma 

İfade Kolaylığı Verme 

Cevaplayıcı Şartlandırmama 



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Gözlem yöntemi
Direkt Gözlem: 

Odimetre: 

Gizlenmiş Göz 

Psiko-Galvanometre

Deney yönetimi

Projeksiyon yöntemi

Kelime Çağrışım 

Cümle Tamamlama Testi

Resim Yorumla Testi

Temek Algılama Testi

Olay Tamamlama Testi

Rol Oynama Testi



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Ölçekleme yöntemi 

Tek Boyutlu Ölçekleme Yöntemleri 

Basit Sıralama Ölçeği 

Grafik Ölçeği 

Thurstone’nun Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği 

Likert Toplama Ölçeği 

Guttman Kümülatif Ölçeği 

Çok Boyutlu Ölçekleme 

Veri toplarken ortaya çıkabilecek cevap hataları 

Cevaplayıcının arzu edilen bilgiyi vermek istemeyişinden veya evde olmayışından doğan 
hatalar 

Cevaplama hataları 

Cevap hatalarını azaltmak için şu noktalara dikkat etmek gerekir: 

-Çalışmanın amacına uygun, mümkün olduğunca küçük bir örnek kullanılmalıdır. 

-Konuyla ilgili temel veriler toplamak için anket formu sınırlandırılmalıdır. 

-Anket formunun ön testi yapılmalıdır. 

-Cevaplayıcıya cevaplayamayacağı sorular yöneltilmemelidir. 

-Anketörden mümkün olmayanı yapması istenmemelidir. 

-Cevaplayıcı ve anketör için kurallar belirlenmelidir. 



PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Ölçekleme yöntemi 

Tek Boyutlu Ölçekleme Yöntemleri 

Basit Sıralama Ölçeği 

Grafik Ölçeği 

Thurstone’nun Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği 

Likert Toplama Ölçeği 

Guttman Kümülatif Ölçeği 

Çok Boyutlu Ölçekleme 

Veri toplarken ortaya çıkabilecek cevap hataları 

Cevaplayıcının arzu edilen bilgiyi vermek istemeyişinden veya evde olmayışından doğan 
hatalar 

Cevaplama hataları 

Cevap hatalarını azaltmak için şu noktalara dikkat etmek gerekir: 

-Çalışmanın amacına uygun, mümkün olduğunca küçük bir örnek kullanılmalıdır. 

-Konuyla ilgili temel veriler toplamak için anket formu sınırlandırılmalıdır. 

-Anket formunun ön testi yapılmalıdır. 

-Cevaplayıcıya cevaplayamayacağı sorular yöneltilmemelidir. 

-Anketörden mümkün olmayanı yapması istenmemelidir. 

-Cevaplayıcı ve anketör için kurallar belirlenmelidir. 



ÜRÜN

a) Renk

b) Tat ve koku

c)Boyut

d) Dizayn ve stil

e)Hammadde

f) Kullanım

g) Teknik koşullar

h)Ambalaj

Uluslararası Tarımsal Pazarlarda Ürün 

Özellikleri



ÜRÜN

Ürün Stratejisi Bileşenleri

Ürün birimi: Belirli bir ürün hattında büyüklük, fiyat, biçim ve başka nitelikleri ile 

ayırt edilebilen üründür.

Ürün dizisi (Ürün hattı): Bir işletmenin pazara sunduğu ve birbiriyle yakın ilişkileri 

bulunan ürün grubudur. Örneğin, pastörize süt, değişik yağ oranlarında süt ve 

yoğunlaştırılmış süt gibi.

Ürün sınıfı (Karması):İşletmenin pazara sunduğu ürünlerin tamamını oluşturur. 

Örneğin işletme süt yanında, meyveli ve meyvesiz yoğurt, değişik yağ oranlarında yoğurt, 

değişik peynir çeşitleri ve sütten yapılmış değişik ürünleri tüketiciye sunabilir.
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Ürün Stratejisi Bileşenleri

Ürün birimi: Belirli bir ürün hattında büyüklük, fiyat, biçim ve başka nitelikleri ile ayırt edilebilen üründür.

Ürün dizisi (Ürün hattı): Bir işletmenin pazara sunduğu ve birbiriyle yakın ilişkileri bulunan ürün grubudur. Örneğin, 

pastörize süt, değişik yağ oranlarında süt ve yoğunlaştırılmış süt gibi.

Ürün sınıfı (Karması):İşletmenin pazara sunduğu ürünlerin tamamını oluşturur. Örneğin işletme süt yanında, meyveli ve 

meyvesiz yoğurt, değişik yağ oranlarında yoğurt, değişik peynir çeşitleri ve sütten yapılmış değişik ürünleri tüketiciye sunabilir.

6.3. Ürün Stratejisinin Amaçları

İşletmenin ürün stratejisinin amaçları ve hedefleri şu şekilde sıralanabilir

a)Sahip olduğu işgücü, sermaye ve üretim kapasitesinden optimum bir şekilde yararlanmak,

b)Satış sisteminden tam olarak yaralanmak,

c)Ticari ihtiyaçları yakalayacak ürün sınıfı sunmak,

d)Ürünün ticari ve tüketici problemlerini çözme kapasitesini yükseltmek,

e)Ürün kalitesini geliştirmek,

f)Ürün imajını geliştirmek,

g)Ürün yaşam dönemini uzatmaktır.
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6.4. Ürünlerin sınıflandırılması 

Ürün sınıflandırma işletmenin doğru karar alabilmesi için kolaylık sağlar. Ürünler için 

birkaç olası sınıflandırma yapılabilir: 

Ürünün kullanım ömrü sınıflandırılması 

a)Dayanıklı tüketim ürünleri 

b) Çabuk bozulan ürünler 

c)Hizmetler 

Satın alma davranışı yönünden sınıflandırma  

a)Geçerli satın alma ürünleri 

b)Özel Ürünler 

c)Tercih edilmeyen ürünler 

Üretim sürecinde Sınıflandırma  (sanayi ürünleri) 

a)Hammadde ve bileşenleri 

b)Sermaye ürünleri 

c)Sarf malzemeleri ve hizmetler 

Satın Alma Sıklığına göre sınıflandırma 

a)Kolayda ürünler (sıradan ürünler) 

b) özellikli ürünler 

b)Beğenmeli ürünler 

Yenilik derecesine göre sınıflandırma  

a)Yeni ürünler 

b)Eski ürünler 

c)Yeni kabul edilebilir ürünler 
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Tarım ürünlerin sınıflandırması genellikle şu şekilde yapılabilir.

a.Hububat (arpa, buğday, mısır vb)

b.Baklagil (nohut, mercimek vb)

c.Endüstri bitkileri (Şeker pancarı, patates vb,)

d.Yem bitkileri (yonca, fiğ, korunga vb)

A.Meyveler

1.Sert kabuklu meyveler (Badem, Fındık, Ceviz, Kestane, Antep Fıstığı)

2.Yumuşak çekirdekli meyveler(Elma, Armut, Muşmula, Ayva, Yenidünya )

3.Taş çekirdekli meyveler (Şeftali, Erik, Kayısı, Zerdali, Kiraz, Vişne, Kızılcık, İğde)

4.Turunçgiller (Portakal, Mandarin, Limon, Greyfurt, Turunç)

5.Kivi, Avokado, İncir, Muz

6.Zeytin

7.Çay

8.Diğer Meyveler (Nar, Çilek, Trabzon Hurması, Keçiboynuzu, Ahududu)

B.Sebzeler

1.Meyvesi için yetiştirilen sebzeler(Domates, Hıyar, Acur, Biber, Patlıcan, Kabak, Kavun, Karpuz)

2.Yaprağı Yenen Sebzeler (Lahana, Marul, Enginar, Kereviz Ispanak, Pazı, Semizotu, Maydanoz, Roka, Tere, Nane, Dereotu, Kuşkonmaz, Karnabahar, Brokoli)

3.Yumru ve kök Sebzeler (Soğan, Sarımsak, Pırasa, Havuç, Turp, Kereviz(kök), Pancar)

4.Baharat Sebzeleri( Anason, Kimyon, Kekik)

C.Çiçekler (lale, Zambak vb)

Et ürünleri (et, sucuk, salam, pastırma vb)

Süt ürünleri (süt, peynir, yoğurt vb)

Kanatlı ürünleri ( tavuk eti, yumurta, hindi salam vb)

Mera ürünleri (Çayır, ot)

Orman ürünleri (kereste, odun vb.)
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Kolayda ürünler

1- Plansız alınan ürünler

2-Temel ürünler

3-Acil ürünler

4-Rutin alınan ürünler

Kolayda ürünlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Yurdakul ve Koç,1995):

a)Harcamadan önce ürün alternatifinden ve onların özelliklerinden haberdar olma düşük seviyededir. 

b)Ürünü ele geçirmek için sarf edilen çaba çok düşüktür

c) Tüketicinin ürünün ikamesini kabul etmeye gönüllülüğü çok yüksektir

d)Satın alma sıklığı genelde çok yüksektir

e)Ürün hakkında bilgi edinme çabaları çok düşüktür

f)Tüketici önemli bir çaba harcamadan ürünü almak ister
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Beğenmeli ürünler 

Özellikli ürünler
Üretici (Endüstriyel) ürünler

Ürün Karması ve stratejileri
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Ürün Hattı 

Uzunlu u ğ

 

Ürün Karması Genişli iğ

Et ve Mamulleri Süt ve 

Mamulle

ri

Sucuk Kondens

e Süt

Salam Yo urtğ

Pastırma Ayran

Kavurma Peynir

 

 

Ürün Karması

Derinli i ğ

 

Ürün Karması Genişli iğ

Sucuk Ürünleri Peynir 

Ürünleri

Ya lı Sucukğ Beyaz

Ya sız Sucukğ Kaşar

Baharatı fazla Süzme

Baharatı az Köy
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2-ürün hattı azaltma stratejileri ;

3- ürün hattı modernizasyonu stratejisi: hızlı değişimin yüksek teknoloji dönemi, ürünün 

modernizasyonu.

Ürün karması genişliği kararı:

1-Genişletilmiş ürün genişliği, geliştirme ve pazar potansiyelini artırma, yeni ürün kategorilerinin yanı 

sıra,  sektörler arası uygulanabilen üretim ve iş kapsamının genişletilmesi için çeşitlendirilmesi, 

kurumsal kaynak yaratılması, potansiyel yeni pazarlara açılmak, riskleri azaltma ve rekabet gücünü 

artırmak.

2- Kurumsal ürün genişliği,  ürünlerin kategorilerini geliştirme umutları, yönetim kaynaklarına 

odaklanmak, geliri artırmak için ürün kategorilerinin gelişimini yükseltmek, iyi bir potansiyel sağlama 

açısından uzmanlaşmış üretimi teşvik etmek ve iyileştirmek, pazar rekabet gücünü artırmak.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com.tr&sl=zh-CN&u=http://wiki.mbalib.com/wiki/%25E4%25BA%25A7%25E5%2593%2581%25E7%25BA%25BF%25E5%2589%258A%25E5%2587%258F%25E7%25AD%2596%25E7%2595%25A5&usg=ALkJrhgiEnsg8jxQEZ2njecKI6zy_EmOtw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com.tr&sl=zh-CN&u=http://wiki.mbalib.com/wiki/%25E5%2586%25B3%25E7%25AD%2596&usg=ALkJrhjMfyiN1e7wBiapyOe-F7FD6kVS0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com.tr&sl=zh-CN&u=http://wiki.mbalib.com/wiki/%25E4%25BA%25A7%25E5%2593%2581&usg=ALkJrhir_GiuYr0lIv3knYXPWtMfdEFfCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com.tr&sl=zh-CN&u=http://wiki.mbalib.com/wiki/%25E4%25BC%2581%25E4%25B8%259A%25E7%259A%2584%25E8%25B5%2584%25E6%25BA%2590&usg=ALkJrhhFvgZpBQzyBRdOtlHTitPWXFQP8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com.tr&sl=zh-CN&u=http://wiki.mbalib.com/wiki/%25E5%25B8%2582%25E5%259C%25BA&usg=ALkJrhi18PyL78bGetF4IGhTW2g67t0T5w
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Ürün derinliğinin dört özel formu vardır: 

1- Aşağıya doğru uzanan yani işletmenin konumlandırma piyasasında ve ürün 

kategorisi düşük-artan,  aşağıya uzanan ürün öğeleri . 

2-Yukarı doğru uzanan alçak zemin, orijinal kurumsal pazar konumlandırma, , yüksek 

uç ürün geliştirme projeleri artıran,  yukarı doğru ürün kategorileri, 

3- İki yönlü ve düşük-uç ürün geliştirme projelerini artırırken, aslen, yani yukarı ve 

aşağı aynı anda ortalama piyasaları hedef alan ürün kategorileri, 

4- Ürünü artan mevcut proje tipi farklı yeni ürün projesi, projeden ürün kalitesini 

artırmak, daha ziyade yeni ürün projelerinin mevcut öğe türü farklı ürünü geliştirmeye 

odaklanan ürün kategorisi. 
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Ürün derinlik kararları 

Ürün genişleme stratejisi 

Ürün karmasını genişletmenin avantajları şunlardır: 

1-tüketicilerin farklı tercihlerini karşılayacak ürün geliştirmek,  2- kurumsal 

itibar ve marka görünürlüğü, ürün hattı geliştirmek, iş ölçeğini genişletmek. 3- tam kapasite 

kullanımı , kurumsal kaynak ve artan üretim kapasitesi, ekonomik verimliliğini artırmak. 4-

piyasa talebi, piyasa riskinde meydana gelen değişikliklerin etkisini azaltmak. 

Ürün karmasını azaltmak için: 

1- profesyonel üretim ve yönetim sağlamak için ürün hatlarının sayısının azaltılması, 2-

Orijinal ürünü korumak için ürün programlarını ve bazı ürünlerin üretimini durdurmak, dış 

kaynak benzeri ürünlerin üretilmesine devam edilmesi. 

Ürün karmasında azaltma yapmanın avantajları şunlardır: 

1-Teknolojiyi muhafaza, ürünü geliştirmek, markayı yaymak ve ürün kalitesini 

artırmada avantajlıdır. 

2- profesyonel üretim ve yönetim geliştirir , üretim verimliliğini artırır ve üretim 

maliyetlerini azaltır. 

3- Sermaye israfını önler, hedef pazara ulaşma gayretlerini artırır ve nakit akışını 

düzenler.  
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Yüksek uç ürün stratejisi;  mevcut ürün hattında yüksek kaliteli, yüksek fiyatlı ürünler 

projelerini artırmaktır. Yüksek uç ürünleri uygulanması stratejilerinden yararlanılmasının 

avantajları şunlardır: 

1-üretim kolaylığı ve işletmelerin karını artırabilir.2- mevcut ürünlerin prestijini artırır 

ve ürünlerinin pazardaki konumunu iyileştirebilir.3- üretim düzeyini ve kurumsal yönetim 

teknik düzeyini geliştirir. 

Düşük-uç ürün stratejisi; Düşük dereceli ürün stratejisi özgün ürün hattında düşük 

seviyeli, düşük fiyatlı ürünlerin projesini artırmaktır. Düşük-uç ürün stratejisi uygulanmasının 

faydaları şunlardır: 

1-tüketim düşük olan ürünlerde markalama yararı. 2- ucuz düşük dereceli ürünün ürün 

hatlarını almak için müşteri çekiciliği sağlar.3- işletmelerin mevcut üretim kapasitesi, 

tamamlayıcı ürün proje boşluğu,  ürün serisinden tam olarak faydalanmak.4-Toplam satışlarda 

artış ve pazar payını genişletmek  
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Ürününün Tamamlayıcı 

Özellikleri
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Paketleme ve ambalajlama

Paketleme ve ambalajlamanın öneminin artması şu şekilde sıralanabilir 

a)Self-servisin artması, süpermarket ve hipermarketlerin gelişmesi

b)Rekabetin toptancı ve perakendecileri ürün dağıtımında (depolama, yükleme, boşaltma, 

taşıma) etkinlik ve verimlilik sağlamaya zorlaması,

c) Gelir yükselmesi dolayısıyla kolaylık, görünüş ve çekicilik talebinin artması

d)Rekabetin gelişmesinden dolayı daha çekici bir paketleme ile tüketicinin ilgisini çekme 

düşüncesidir.

ANA AMAÇLAR YARDIMCI AMAÇLAR

Paketleme ve ürün Paketleme ve fiziksel 

da ıtımğ

Paketleme ve alıcı Paketleme ve satış

Muhafaza Depolama Bilgi sa lamağ Tanımlama

Kullanım Taşıma Kullanım majİ

Benimseme Koruma Satın alma Reklam

Hijyen Teslim Tekrar Kullanım Satış

Estetik   Sınıflandırma
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Tasarım

Bu uygulamalar tasarımdan etkilenmektedir. Bu konuda, standardizasyonu teşvik eden faktörler şunlardır

1 üretim ve pazarlama ölçek ekonomileri

2) tüketici hareketliliği – Ne kadar seyahat o kadar talep

3) teknolojisi

4) imaj, örneğin,  made in Turkey

Tasarımı teşvik eden faktörler şunlardır

1) kullanım koşulları farklılığı- Bunlar, iklim, beceri,  okuryazarlık seviyesi, kültür ya da fiziksel koşullar olabilir. Mısır, 

örneğin, Afrika’da öğütülmüş olarak satılırken, Avrupa’da öyle satılmaz, koçanı yenir.

2) Genel piyasa faktörleri - gelirler, tat vb. örneğin, kuşkonmaz konserveleri gelişmiş ülkelerde uygun görülürken, 

gelişmekte olan ülkelerde iyi satılmaz. 

3) Devlet - vergilendirme, ithalat kotaları, tarife dışı engeller, etiketleme, sağlık koşulları. Tarife dışı engeller, tarafsızlığı 

kısıtlayan veya rekabeti ortadan kaldırmaya çalışmasına rağmen, önemli bir girişimdir.
4) Tarih- Bazen, sömürgeciliğin bir sonucu olarak, üretim tesisleri yurtdışında kurulmuş olabilir

5) Finansal hususlar- satış veya kârlarını maksimize etmek için işletmeler yerel ürünlerin gelişimine uyum gösterebilirler.

6) Basınç- Bazen, AB örneğinde olduğu gibi, tedarikçiler pazarlara girmek için dayatılan kural ve düzenlemelere uyum 

sağlamaya zorlanmaktadırlar.
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Markalama ve etiket
Marka, ürüne kimlik kazandırma ve rakiplerinden farklılaştırma gibi klasik yararlarından 

öte günümüzde tek başına aktif bir değer haline gelmektedir

 İyi bir marka isminde bulunması gereken özellikler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir(Ateşoğlu,2003): 

1. Kısa ve sade, mümkün olduğunca tek heceden oluşmalı, 

2. Söylenmesi, hecelenmesi ve okunması kolay, 

3. Tanınması ve hatırlanması kolay, 

4. Her dilde telaffuz edilebilmeli, yani diğer dillere uyarlanabilmeli, yabancı dillerde kötü bir 

anlamı bulunmamalı, 

5. Her zaman güncel olmalı, 

6. Ürünün yararlarını ve kullanımını çağrıştırmalı, 

7. Reklam araçlarında kullanmaya uygun olmalı, 

8. Etiketleme ve ambalajlama ihtiyaçlarına uyarlanabilmeli, 

9. İstenmeyen imajları çağrıştırmamalı, genel ahlak ve adaba aykırı olmamalı, 

10. Yasalara aykırı olmamalı, tescil edilmeye ve korunmaya elverişli olmalı, 

11. Logo ve grafik tasarımına elverişli olmalı.
İşletme ismi

İşletme ismiyle birlikte bireysel isim

Aile ismi
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Garanti ve yasal koruma
Standardizasyon ve uyarlama

Yapı Karakterlerine Göre Standartlar; 1-Madde Standartları,2-Ürün Standartları,3-Mahsul Standartları ,

4-Usul (metot) Standartları,5-Hizmet Standartları,
Uygulama Şekillerine Göre Standartlar;1-İsteğe Bağlı Standartlar,2-Zorunlu Standartlar, Uygulama Alanlarına Göre Standartlar

;1-İşletme,2-Endüstriyel, 3-Ulusal, 4-Uluslararası Standartlar;1-TS-ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri, 
2-EN 45000 Akreditasyon Standartları ,3-CE İşareti,  4- IFS Uluslararası Gıda Standardı  olarak sınıflandırılabilir

Standardizasyonun Üreticiye Faydaları; 1--Üretimin belirli plân ve programlara göre yapılmasına yardımcı olur.2-Uygun kalite ve 

seri imalâta imkân sağlar.3-Kayıp ve artıkları asgariye indirir. 4-Verimliliği ve hasılayı artırır. 5-Depolamayı ve taşımayı kolaylaştırır, 

stokların azalmasını sağlar.6-Maliyeti düşürür.

Standardizasyonun Ekonomiye Faydaları;1-Kaliteyi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek emek, zaman ve 

hammadde israfını ortadan kaldırır.2-Sanayiyi belirli hedeflere yöneltir. Üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı olur.3-Ekonomide arz ve 

talebin dengelenmesinde yardımcı olur. 4-Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır. 5-İhracatta ve ithalatta üstünlük sağlar. 6-

Yan sanayi dallarının kurulması ve gelişmesine yardımcı olur. 7-Rekabeti geliştirir. 8-Kötü malı piyasadan siler.

Standardizasyonun Tüketiciye Faydaları;1-Can ve mal güvenliğini sağlar.2-Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.3-Fiyat ve 

kalite yönünden aldanmaları önler.4-Ucuzluğa yol açar.4-Ruh sağlığını korur. Stresi önler.5-Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Yap.C4.B1_Karakterlerine_G.C3.B6re_Standartlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Madde_Standartlar.C4.B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Mamul_Standartlar.C4.B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Mahsul_Standartlar.C4.B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Usul_.28metot.29_Standartlar.C4.B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Hizmet_Standartlar.C4.B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Uygulama_.C5.9Eekillerine_G.C3.B6re_Standartlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#.C4.B0ste.C4.9Fe_Ba.C4.9Fl.C4.B1_Standartlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Zorunlu_Standartlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Uygulama_Alanlar.C4.B1na_G.C3.B6re_Standartlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#Uluslararas.C4.B1_Standartlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#TS-ISO_9000_Kalite_G.C3.BCvence_Sistemleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#EN_45000_Akreditasyon_Standartlar.C4.B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standardizasyon#CE_.C4.B0.C5.9Fareti
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Tarım ve Gıda Ürünleri

Gıda ürünleri

Organik ürünler

İşlenmiş ürünler

İyi tarım ürünleri

Tarım ve gıda ürünlerinin özellikleri

Tarım ve gıda ürünlerinin bazı özellikleri şu şekilde verilebilir

a)Tüketicinin enerji gereksinimini karşılarlar,

b)Tüketicinin sağlığı için önemlidir,

c)Kişinin susuzluk ve açlığını giderir,

d)Kişiyi uyarır veya gevşetir.
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Tarım ve gıda ürünlerinin pazarının genel özellikleri 

Değişik mahsul çeşitleri

Mevsimsel etkiler

Üretim düzeylerini artırma

Coğrafi yoğunlaşma ve değişen üretim maliyetleri

Türetilmiş talep

Tarım ve gıda ürünleri tüketici değerlendirmeleri
Ekoloji;

Sağlık

Lüks ihtiyaçlar ve memnuniyet



ÜRÜN



ÜRÜN

Ürün yaşam eğrisi olgunluk dönemi stratejileri
1-Pazar modifikasyonu

2-Ürün modifikasyonu

3-Pazar karması modifikasyonu

Ürün yaşam eğrisi düşme dönemi stratejileri

İşletme bu aşamada şu stratejileri uygulayabilir.

1. İşletme pazarlama programını gözden geçirir ve ürün hattındaki ürün sayısını 

azaltır, ürünü en iyi satış noktaları vasıtalarıyla ve yoğun promosyonla satar.

2. Ürünü yeniden pozisyonlar, yeniden paketler ve yeni pazarlama stratejileri 

geliştirir.

3. Ürünü tamamen pazardan çeker.



ÜRÜN

Yeni Ürün Geliştirme

Yeni ürün nedir?
1- Gerçekten yeni bir ürün

2-İşletme için yeni, pazar için yeni olmayan ürün

3-Başka ülkelerde üretilmekte olan bir malın uyarlanarak pazara sunulması

4-İşletmenin değişiklik yaparak pazara sunduğu ürün



F YATİ



F YATİ



F YATİ

İşletmelerin Fiyatlandırma Politikaları ve Etkili Faktörler



F YATİ
Ürün maliyet unsuru ve fiyatları $

Ürün Maliyeti:Birim başına 10 $ (100 birim )(A) 1000

Hedeflenen fiyat yükselmesi (Dalgalanması): (A)’nın %10’u 100

Denizaşırı ülkedeki temsilcinin komisyonu: (A)’nın %5’i 50

  1150

Üretimin finansman giderleri: (A)’nın %8’i 80

Ambalajlama giderleri 100

100 birim için etiketleme ve işaretleme 50

Di er do rudan dış pazarlama giderleriğ ğ 20

EXW Fiyatı (işletme) 1400

Yükleme limanına karadan taşıma 100

Boşaltma ve terminal masrafları 100

FAS Fiyatı (Yükleme limanı) 1600

Gemiye yükleme giderleri 50

hracat belgeleri ve ihracat için geminin limanı terk etmesiİ 30

FOB Fiyatı (Yükleme limanı) 1680

Varış limanına kargosu/nakliye 300

CFR Fiyatı (Varış limanı) 1980

Sigorta 20

CIF Fiyatı (Varış limanı) 2000



F YATİ



F YATİ
Tarım ürünleri tam rekabet pazarı ve fiyat oluşumu 

Tam rekabet piyasası 

Atomisite Koşulu; Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. 

Homojenlik Koşulu; Her işletme tek tip ürün üretmekte ve satmaktadır. 

Mobilite Koşulu; İşletmelar kolaylıkla piyasaya girebilmekte ve piyasadan çıkabilmektedirler. 

Açıklık Koşulu; Alıcı ve satıcılar piyasa hakkında tüm bilgilere sahiptirler. 

Fiyat 

(TL/kg) 

Haftalık 

talep miktarı 

(Ton) 

Haftalık arz 

miktarı 

Arz ve talep 

arasındaki fark 

Fiyat 

üzerindeki 

etkisi 

1,20 5 57 52 arz fazlası Azalma 

1,00 12 50 38 arz fazlası Azalma 

0,80 20 42 22 arz fazlası Azalma 

0,60 30 30 0 Nötr Etkisiz 

0,40 40 20 20 talep fazlası Artma 

0,20 50 10 40 talep fazlası Artma 

 



F YATİ

Talepteki 

De işiklikğ

Arzdaki De işiklikğ Fiyata Etkisi

Sabit Sabit Sabit

Sabit Artma Azalma

Sabit Azalma Artma

Artma Sabit Artma

Azalma Sabit Azalma

Artma Artma Belirsiz

Azalma Azalma Belirsiz

Artma Azalma Artma

Azalma Artma Azalma



F YATİ
Hükümet politikaları
Hükümetlerin özellikle tarım ürünleri pazarlarına müdahalede başvurduğu etkin bir yöntem; pazar için bir destekleme 

fiyatı saptayarak, bu fiyattan ürün satın almaktır

Taban fiyat uygulaması, pazar döneminin uzunluğuna bağlı olarak farklı etkiler yaratır. 

Döviz kuru politikaları

İşletme politikaları
Uluslararası Tarımsal Pazarlamada Fiyatlama Karar Süreci



F YATİ

Fiyatlama Yöntemleri

Maliyette dayalı fiyatlandırma
Maliyet artı kar fiyatlaması

Hedef fiyatlama

Talebe göre fiyatlama

Maksimum kara ulaşmak;
Maksimum satış gelirine ulaşmak

Rekabete göre fiyatlama

Tam rekabet şartlarında fiyatlama

Monopol şartlarında fiyatlandırma

Oligopolde fiyat oluşumu

Algılama değeri fiyatlaması

Psikolojik fiyatlandırma

Kalite Fiyatlaması

Kusüratlı fiyatlandırma

Astar fiyatlı fiyatlandırma

Örfe dayalı fiyatlandırma

Coğrafi fiyatlandırma

.FOB fiyatlandırma

Uniform dağıtım fiyatlaması

Alan fiyatlaması

Navlun emme fiyatlandırması

Promosyon fiyatlandırması

Ürün karması fiyatlandırılması 

Damping

Transfer fiyatlandırması 



DA ITIM KANALLARIĞ

1. Pazarlama kararlarına yönelik kararlar

2. Kanalara yönelik politikalar üretim kararlarıyla bağlantılıdır

3. Kanal seçiminde önemli olan bir diğer unsurda kanal 
geliştirme sürecinin yavaş ve pahalı olabileceğidir.

4. Uluslararası pazarlama kanallarının belirlenmesinde, 
ekonomik faaliyetlerde görülen dalgalanmalarda özel bir öneme 
sahipti

5. Dağıtım kanalını kullanma kararı uluslararası pazarlarda 
mutlaka kullanılmalıdır. 

Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanallarının Önemi ve Kullanma Gerekliliği 



DA ITIM KANALLARIĞ

Dağıtım Kanallarının Sınıflandırılması

İlişkinin türüne göre dağıtım kanalları

direkt dağıtım

endirekt dağıtımdır

Yönetim stratejilerine göre dağıtım kanalları

bireysel ve dikey dağıtım kanalları 

. Bütünleşmenin yönüne göre dağıtım kanalları

Dikey

Yatay



DA ITIM KANALLARIĞ

1- Pazarlama amaçlarının belirlenmesi; Bu madde herhangi bir planlamanın 
ilk maddesini oluşturur, ilk adımdır. Bu olmadan planlama yapmak 
imkânsızdır.

2- Dağıtımın her düzeyinde, müşteriden, perakendeciye, toptancıya 
veya türlerine ülkeden ülkeye, durum değişikliğinin değerlendirilmesi.

3-Her bir ülkede, dağıtım kanallarına yönelik stratejilerin belirlenmesi 
ve pazarlama karmasında rolünün ortaya konması.

4- Her bir ülke dağıtım politikasının bazı şartları dikkate alarak 
belirlenmesi.

 a- Kullanılacak dağıtım düzeyi
b- Kullanılacak dış satım tipi
c-  İhracatın çeşitleri
5- Dağıtım zincirinde bütün organizasyonların performans 

standartlarının  belirlenmesi.
6- Dağıtım kanalarının performans ölçümünün anlamının belirlenmesi.
7- Beklenen performans ile gerçek performansın karşılaştırılması.



DA ITIM KANALLARIĞ

-  Malın temel müşterileri kimdir?
-  Mal nerelerde satışa sunuluyor?
-  Malın fiyatı nedir?
- Aracıların stok bulundurması gerekiyor mu?
- Sipariş durumu nasıl? Aracılar ne sıklıkla mal istiyor?
- Sipariş ile teslim arasındaki süre ne kadardır?
- İşletme aracı kuruluşlara satış arttırma (promosyon) konusunda nasıl destek vermeyi 

düşünüyor?
 İşletme, dağıtımla ilgili gereksinmesini saptadıktan sonra, Aracı’nın uy gun olup 

olmadığını belirlerken de, şu hususları gözönünde bulundurmalıdır
 - Aracı kuruluş, pazarı ne ölçüde kapsıyor? Aracı sınırlı bir bölgede mi, yoksa 

ülke çapında mı dağıtım yapıyor?
- Malın etkin bir biçimde pazarlanmasını sağlayacak sayı ve yeterlikte satış elemanı var 

mı?
- Aracının pazar içindeki imajı nedir? Bunu anlamak için müşteriler ve diğer ticaret 

odaları gibi mesleki kuruluşlarda araştırma yapılmalıdır.
- Aracı satış şirketi mi, büyük bir firma mı? Satış şirketi ile iş yapılması halinde, aracının 

ortadan kalkması durumunda, işin sürekliliği garanti altına alınmalıdır.

Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları Seçim Kriterleri



DA ITIM KANALLARIĞ

Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler 

Uluslararası Alanda Yer Alan Dağıtım Kanalları



DA ITIM KANALLARIĞ



DA ITIM KANALLARIĞ

Uluslararası Tarımsal Pazarlamada Dağıtım Kanalı Kullanılmasının Avantaj ve Dezavantajları   

Avantajlar Dezavantajlar 
1.Yerel satış gücünün uzun bir şekilde 
kurulması yerine, uluslararası dağıtım 
kanalı kullanılarak ulusal bir gelişme 
sağlanabilir. Uluslararası pazarlara giriş 
daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir.  
2.Dağıtım kanalının tecrübesinden işletme 
yararlanmış olur. 
3.Dağıtıcı, işletmenin yapamayacağı işleri 
daha kolay yaparak, işletmeye katkıda 
bulunur. 
4.Dağıtım kanalı için maliyetler önceden 
bilinerek, harcamalar ve planlama 
konusunda işletmeye yardımcı olur. 
5.Dağıtım kanalı kullanarak maliyetler 
azaltılabilir.  
6.Dağıtım kanalı kullanılarak riskten 
kaçılabilir. 

1.İşletmenin kendi ürünü için kontrolü 
ortadan kalkar. 
2.Kanal, ürün politikası ile ilgili yeterli 
bilgiye sahip olmayabilir. 
3.İşletme tarafından uygulanabilecek bazı 
indirimler gibi uygulamalar aracı kullanımı 
ile yapılamayabilir.  
4.İşletmeye satışın oluştuğu satış gücü 
arasının uzak olması sonucu, yöneticilerin 
bu yöndeki eğitim imkânı engellenir. 
5.Satışları artırmanın ileri aşamalarında 
satılan ürün maliyeti, dağıtıcının da araya 
girmesiyle artabilir. Ürün fiyatı 
yükselebilir.  
6.Kar marjı azalabilir. 
 

 



DA ITIM KANALLARIĞ

Seçimli dağıtım 

Yoğun dağıtım

Uluslararası Tarımsal Pazarlamada Fiziksel Dağıtım 

Uluslararası tarımsal pazarlamada taşımacılık 

Taşıma araçlarının seçimi 

Karayolu taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı

Havayolu taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığı



DA ITIM KANALLARIĞTaşıma aracıları ve işlemler

Taşıma Aracısı

Taşıma aracısının dış satımcıya sağladığı hizmetler şunlardır:
-En ekonomik taşıma rotasını belirlemek,
-Gönderilecek ürünlerin ambalaj ve kolilerin üzerine yazılacak bilgileri düzenlemek, 
-Taşıma için hazırlık yapmak ve belgeleri düzenlemek,
-Taşıma için gerekli evrakları toplamak, 
-Sigorta ve hak talebini düzenlemek, 
-Taşıma için yer ayırttırmak,
-Hava ve denizyolu ile nakliyede karşılaştırmalı maliyet hesabı yaparak öneride bulunmak.
Taşıma belgeleri     

Konşimentolar teslim şekillerine göre: a) Nama yazılı konşimento, b) Emre yazılı konşimento, c ) Hamiline yazılı konşimento, d) Tesellüm konşimentosu, e) Yükleme konşimentosu 
olabilir.

Denizyolu taşımacılığında kullanılan belgeler:
Doğru konşimento
Kirli konşimento

Sundurma (tesellüm) konşimentosu

Aktarma konşimentosu

Yükleme ordinosu

Delivery order

Manifesto

Navlun mukavelesi

Karayolu taşımacılığında kullanılan belgeler

Karayolu taşıma senedi

Hamule senedi (taşıma senedi)

Karayolu manifestosu

Demiryolu taşımacılığında kullanılan belgeler

CIV ve CIM belgeleri; Denizyolu taşımacılığında kullanılan konşimentonun yerini, demiryolu taşımacılığında CIV ve CIM belgeleri almaktadır. Bu belgenin ciro edilmesi olanaklı 
değildir.

Hava taşımacılığında kullanılan belgeler

Havayolu faturası



DA ITIM KANALLARIĞ

Uluslararası tarımsal pazarlamada depolama 
Depolamanın önemi

1- Depolama güvenliğinin sağlanmış olmasıyla finansal işlemlerdeki gelişmeler kolaylaşır. Özellikle kayıtlı 
işlemlerin ortaya konulmasıyla, işletmeciler tefecilerden kurtulacaktır.  

2- Depolama ile fiyatlarda istikrar sağlanır. Depolama işlevi arzı dengelemek için olduğu kadar Talepteki fiyatlar 
üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Yani, Fiyatları yıl boyu stabilize etme eğilimi taşımaktadır.

3- Depolama, üreticilerin kazançlarını artırmada fayda sağlamaktadır. Üreticiler daha uygun fiyattan ürün satışı 
yapabilirler. 

4- Depolama hasattan hemen sonra tarımsal ürünlerin düşük fiyattan satışını önleyecektir.
5- Depolama aşırı talep için hasat sonrası dönemlerde ulaşım tesisi üzerindeki baskıyı azaltacaktır.
6- Tarımsal ürünlerin bozulması ve kayıpları depolama ile önlenebilecektir.
7- Depolama ile gerekli olan girdi kullanım durumu da minimuma indirilebilecektir. 
8- Depolar ile taşıma vb. harcamalar azaltılabilir ve masraflar minimize edilebilir. 
9- Ülkelerin genel ekonomisine istihdam yaratarak fayda sağlar.
Depolama çeşitleri
Özel depolar

Kamu depoları

Hükümet Depoları

Gümrük Depoları

Kooperatif depoları

. Depolamayı kim yapmalıdır

Tarımsal ürün fiyatları ve depolama



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Tutundurma karması 6 temel faaliyeti içerir. Bunlar aşağıdaki 
gibi sıralanabilir 

1-Reklam 
2- İlanlar
3-Kişisel Satış (Yüz Yüze Satış) 
4- Satış Promosyonu 
5- Halkla İlişkiler 
6- Fuar ve Sergiler



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Uluslararası Tarımsal Pazarlamada İletişim 
Süreci



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Uluslararası Tarımsal Pazarlarda Tutundurma Fonksiyonları



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Uluslararası Tarımsal Pazarlamada Tutundurma Stratejisi Kararları

Uluslararası tarımsal pazarlarda faaliyet gösteren tarımsal faaliyet alanlı bir işletme 
dış pazarlara yönelik tutundurma stratejisi geliştirirken kendisine aşağıda ifade edilen 
soruları sorması gerekir -Tutundurma kampanyasının amacı nedir?

-Pazarın hangi bölümüne doğrudan tutundurma stratejisi uygulanacak?
-İletişim için hangi mesajın kullanılması gerekir?
-Kampanyaya tutundurma bütçesinin ne kadarlık bir kısmı ayrılacak?
-Bu bütçe medya araçlarına nasıl dağıtılacak?
-Mesaj etkinliğinin ve kampanyaya pazarın verdiği cevap değerlendirilmesinde hangi 

yöntem kullanılacak?



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Tutundurma Bütçesinin Hazırlanması

Katlanabilir miktar yöntemi
Satış yüzdesi yöntemi

Rakiplerin reklam harcamalarını dikkate alma

Amaç ve görev yöntemi

Tutundurma Karması Yöntemleri
Uluslararası reklam

Uluslaraarası reklamın amacı

Uluslararası reklamın önemi



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Uluslararası tarımsal pazarlamada reklam stratejisi 

Hedef tüketici

Reklamın hedefi

-Ürünün mevcudiyeti hakkında bilgi vermek
-Pazarın belli bir bölümünde farkında olmayı yaratmak 
-Reklamı yapılan ürünün deneme arzusunu ortaya çıkarmak 
-Ürünün kullanımı için kişileri eğitmek 
-Ürün uygunluğunu göstermek 
-Üründeki belirli değişiklikleri İletmek 
-Ürüne karşı davranışları geliştirmek 
-Marka imajı yaratmak 
-Mevcut imajı korumak 
-Üründe kalite imajı sağlamak
Genel anlamda düşünüldüğünde reklamın hedefleri üç başlıkta toplamak mümkündür.
- Talebi genişletmek
-Talep inelastikiyeti yaratmak
- Kişisel satışa yardımcı olmak 
Ürün avantajı

Ürün üstünlüğünün nedenleri

Ürünün kişiliği

Satış teması



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Uluslararası tarımsal pazarlarda reklamın sınıflandırılması

Reklamı 
yapanlara göre 

Reklamın 
amaçlarına 

göre 

Hedef pazara 
göre reklam 

Taşıdığı 
mesaja göre 

reklam 

Zaman 
kriterine göre 

reklam 

Coğrafi kritere 
göre reklam 

Üretici reklamı 
Birincil talep 

yaratan reklam 
Tüketicilere 

yönelik reklam 
Ürün 

reklamı 

Ani satın 
aldırmaya 

yönelik reklam 

Bölgesel 
reklam 

Aracı reklamı 
İkincil talep 

yaratan reklam 

Dağıtım 
kanallarına 

yönelik reklam 

Kurumsal 
reklam 

Uzun dönemde 
satın aldırmaya 
yönelik reklam 

Ulusal reklam 

Hizmet işletmesi 
reklamı 

    
Uluslararası 

reklam 

     Global reklam 

 



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Uluslararası tarımsal pazarlamada reklam bütçesinin belirlenmesi

. Klasik yöntemler

Satış yüzdesi yöntemi

Tesadüfi yöntem

Yatırım kârlılığı yöntemi

Rekabet paritesi yöntemi

Birim başına sabit miktar yöntemi

Amaç ve görev yöntemi

Mali olanaklar ölçüsünde harcama yöntemi

Kantitatif yöntemler

Satış yöntemi

Dinamik model

Satışların azalışını gösteren parametre

Satışların doyma düzeyini gösteren parametre

Artan satış geliri parametresi

Marjinal yöntem



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Uluslararası tarımsal pazarlamada reklam etkinliğinin ölçülmesi
Reklam etkinliğinin ölçümüne yönelik teknikleri 2 ana grupta inceleyebilir. 

Bunlar 1-iletişim etkisinin ölçülmesine yönelik yöntemler ve 2-satış etkisinin 
ölçülmesine yönelik yöntemlerdir

İletişim etkisinin ölçülmesinde kullanılan yöntemler

- Tanıtma yöntemi

- Hatırlatma yöntemi

Reklamın satış etkisinin ölçülmesinde kullanılan yöntemler

- Deneysel yöntem

- Gözlem yöntemleri

- Geleneksel yöntemler;  



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Satış Elemanlarının Motivasyonu

Satış Elemanlarının Ödüllendirilmesi

Başarı Değerleme 

Satış geliştirme (Satış promosyonu)

Satış promosyonu kavramı

Satışın promosyonunun amacı
Satış promosyonunun hedefleri
Satış promosyon çeşitleri



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Halkla ilişkiler

Halkla ilişkiler amaçları
-Amaçlar ölçülebilir olmalıdır.
-Amaçlar gerçekçi olmalıdır
-Amaçlar açık ve belirgin olmalıdır.
-Amaçlar hedef kitlenin kimliğini ve gereken zaman dilimini göz önüne almalıdır.
-Amaçlar bütünleşmiş olmalıdır.
 Bu ilkeler çerçevesinde bulunması gereken halkla ilişkiler amaçlarını genel olarak 

aşağıda görüldüğü gibi kategorize etmek mümkündür:
-Marka gereksinimini oluşturma ve geliştirme
-Markayı tanıma ve hatırlatma yoluyla farkındalık sağlama
-Marka bilgisi sağlama
-Marka bağlılığı sağlama
Halkla ilişkiler stratejileri
Ürün yaşam eğrisinde halkla ilişkiler amaçları ve stratejileri
Ürün-Markanın Sunuş Evresi;  

Ürün-Markanın Büyüme Evresi

Ürün-Markanın Olgunlaşma Evresi

Markanın Gerileme Evresi



ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Tüketici haklarına yönelik halkla ilişkiler uygulama süreci
-Güvenlik hakkı
-Bilgi edinme hakkı
-Seçme hakkı
-Temsil edilme veya sesini duyurma hakkı
-Tazmin edilme hakkı
-Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı
- Temel ihtiyaçların (konut, sağlık, eğitim) karşılanması hakkı

Eğitilme hakkı
Uluslararası tarımsal pazarlamada fuar ve sergiler

- Sanayi ve tarım ürünleri sergileri 
-Güzel sanatlarla ilgili sergiler 
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