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Giriş
Bu arastırma, hazırgiyim ihracatı yapan şirketlerden alınan veriler kullanılarak “pazar oryantasyonu”
olgusunu uluslararası bir boyutta incelemeyi, hazırgiyim sektöründe pazarlama stratejileri uygulamaları ile pazar
oryantasyonu duzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Genel olarak araştırmanın amaçları:
1- “Pazar oryantasyonu” kavraminin tanımlanması
2- Hazırgiyim sektöründe pazar oryantasyonu uygulamaları düzeyinin belirlenmesi
3- Pazar oryantasyonunun pazarlama stratejileri ve sonuç olarak ihracat performansına etkisinin
değerlendirilmesidir.

Pazar Oryantasyonu
Musteriyi sirket aktivitelerinin merkezine koyan bir pazarlama kavramı uygulanmasi literaturde
genellikle pazar oryantasyonu olarak kabul edilmektedir. Dolayisiyla iktisadi faaliyetleri pazarlama düşüncesi ile
tutarli sirketlere de pazar oryantasyonuna sahip sirketler denilebilir.
Pazar oryantasyonu, ekonomik gelismenin ileri bir basamagini gostermektedir. Sanayi Devrimi
sonrasında 1930’lara kadar olan ve daha çok talep fazlasının gözlemlendiği bir dönemde, pazarlama teorisinin
bu gelisimi, ilk olarak imalat oryantasyonu ile baslar. Ikinci Dunya Savasi’ndan sonra talebin arzdan daha az
veya arza esit oldugu donemlerde sirketler,

yogun satis teknikleri uygulayarak satis oryantasyonu egilimi

gostermislerdir. Musterilerin tercih, istek ve ihtiyaclari zaman icerisinde degisiklik gosterdiginde imalat ve satis
oryantasyonu yetersiz kalmis, musterileri pazarlama cabalarinin merkezine koyan pazar oryantasyonu yeni bir
yaklasim olarak dogmustur (Referans).
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Hazirgiyim Sektorunde Pazar Oryantasyonu Uygulamalari Duzeyinin Belirlenmesi:
Ozellikle 1980’lerde baslatilan yapisal reformlardan sonra Turkiye, serbest pazar ekonomisine dayali
daha disa acik bir ekonomi tablosu cizmis ve ihracat oldukca buyuk bir gelisim gostermistir. Bu gelisim icinde
tekstil ve hazirgiyim sektoru lokomotif sektor olmus ve bu sektorden saglanan ihracat gelirleri ekonomiye
buyuk bir katki saglamistir. 1999 yili sonundaki verilere gore bu sektorun ihracati 10.1 milyar dolara ulasmistir.
Turk tekstil ve hazirgiyim sektoru hazirgiyimde %3,8 pay ile dunyanin altinci, tekstilde %2,2 pay ile dunyanin
ondorduncu imalatcisi olma durumundadir.
Uluslararasi pazarlardaki zor pazar kosullari ve yuksek rekabet nedeniyle Turk tekstil ve hazirgiyim
sektoru, henuz istenilen duzeyde olmamakla birlikte mulkiyet haklari, insan sagligi ve cevreyi de gozonune
alarak

moda tasarimcilarini tesvik etmek , kendi markalarini uretmek, uluslararasi fuarlara katilmak gibi

uygulamalarla katma degeri yuksek urunlerin imalatina yogunlasmaya baslamaktadir.
Sektorun bazi avantajlari asagidaki gibi siralanabilir:
Tekstil ve hazirgiyim sektoru iyi entegre olmustur.
Hammadde ulke icinde uretilmektedir ve uretilen hammadde sektorun ihtiyacinin bir bolumunu
karsilamaktadir. Sektor genel olarak pamuklu urunler uzerinde yogunlasmaktadir ve iyi kaliteli pamuk uretimi
ile Turkiye global bir uretici konumundadir. Turkiye’deki pamuk uretimi, Cin, Amerika, Hindistan, Pakistan, ve
Ozbekistan’dan sonra dunyanin altinci pamuk ureticisidir. Ozellikle GAP projesinin tamamlanmasiyla
Turkiye’nin pamuk uretiminin ikiye katlanacagi dusunulmektedir.
Turkiye’nin sahip oldugu cografik konum nedeniyle ozellikle Avrupa’ya dusuk tasima maliyetleri,
kolay ve cabuk teslim sektor acisindan onemli bir avantajdir.
Imalatcilarin esnek ve kolay uyum ozelligi ile imalat ve teslim sureleri baska bircok rakip ulkeye gore
daha kisadir.
Gumruk Birligi’nin yururluge girdigi 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa’ya kotalar kaldirilmis ve
bu da sektoru avantajli duruma getirmistir.
Sahip olunan bu avantajlarla birlikte ozellikle son yillarda meydana gelen hammadde ve isgucu
maliyetlerinin artmasi, sirketlerin finansal problemleri, yurtdisindan hammadde ithalatindaki problemler
nedeniyle yurticindeki hammadde fiyatlarinin cok yuksek oranda artmasi, uluslararasi rekabet ve dusuk fiyatlar
gibi faktorler sektoru olumsuz etkilemistir. Ayrica, Aralik 1994’te Meksika pesosunun cokmesi ve bu krizin
diger Latin Amerika ulkelerine yayilmasi, Kasim 1997’de Asya’da baslayan ve Guney Kore’ye yayilan kriz,
Agustos 1998’de Rusya’da baslayan ve diger ulkelere yayilan kriz gibi uluslararasi faktorler de sektoru
etkilemistir.
Sektoru ve ihracat performansini etkileyen bu tur makroekonomik, sosyal, kulturel, politik faktorler
yaninda ihracat performansininin mikro belirleyicilerinden biri olarak ihracat pazar oryantasyonunun onemi bu
arastirmaya konu edilmistir.
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Uygulanılan Yöntem
Bu araştırmanın uygulandığı şirketler, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri üyeleri
listesinden seçilmiştir. İhracatçı şirketlerin ihracat faaliyetlerini gerçekleştirirken birlikten almak zorunda
oldukları belgeler dolayısıyla bu liste, seçim işlemi için güvenilir ve uygundur. Konu ile ilgili kritik noktalari ele
alarak hazirgiyim sektorunun bugunku durumunu belirlemek, bu sektordeki sirketlerin bu arastirmaya katilim ve
ilgilerini belirleyebilmek amaciyla açıklayıcı veri analiz yontemi secilmistir.
156 anket formu, geri gönderilmesi için adres yazılı zarf ve araştırmanın amacını açıklayan yazı, seçilen
şirketlerdeki üst düzey yöneticilere (şirket sahibi, genel müdür, yönetim kurulu başkanı vb.) gönderilmiştir. İlk
postalama 85 yanıt sağlamıştır. 4 hafta sonra yanıt alınamamış olan şirketlere ikinci bir anket formu, zarfı ve
hatırlatma yazısı gönderilmiş, bu da 18 yanıt daha sağlamıştır. Toplam 103 yanıt % 66 yanıt oranı ile geri
dönmüştür.
Erken ve geç alınan yanıtlar veya alınan ve alınmayan yanıtlar konusunda şirketler arasında herhangi bir
belirli ayrılık görülmemiştir.
Anket formu, konu ile ilgili literatür araştırmasına ve araştırmacının hazırgiyim sektöründeki ihracat
şirketleri ile tecrübelerine göre düzenlenmiştir. Anket formu önce İngilizce olarak düzenlenmiş, fakat Türkiye’de
kullanılacağından dolayı Türkçe’ye çevrilmiş, kullanılmadan önce de bazı şirket yöneticileri ve akademisyenler
tarafından konuya uygunluğu veya soru olarak anlaşılabilirliği test edilmiş ve geliştirilmiş, daha sonra
uygulanmıştır.

Sonuçlar ve Genel Değerlendirmeler
Araştırma sonuçları, şirket profilleri ve genel bulgular olarak iki bölüm halinde incelenmiştir.
Bunlardan şirket profili, yıllık ihracat satışı olarak şirket büyüklüğü, şirketin uluslararası faaliyette bulunduğu
süre, faaliyet gösterilen yabancı pazar sayısı gibi şirket karakteristikleri ile yöneticilerin eğitim düzeyi, yurtdışı
tecrübeleri gibi yönetim karakteristiklerinden oluşmaktadır.
planlaması,

şirket

oryantasyonu,

fiyatlama

stratejisi,

Genel bulgular ise, şirket içindeki pazarlama

ihracat

politikası,

yabancı pazarların

önemi,

departmanlararası ilişkiler ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarından oluşmaktadır.

Sirket Profilleri

Sirket buyuklugu, sirketin ihracat faaliyetleri ve ihracat basarisinin onemli bir belirleyicisidir. Kucuk
sirketler ile buyuk sirketler kiyaslandiginda, kucuk sirketlerin kaynak dezavantajina sahip oldugu soylenebilir.
Ayrica kucuk sirketler, buyuk sirketlere oranla bilgiye daha zor ulasabildiginden riske daha cok maruz kalabilir
ve dogacak herhangi kotu bir sonuctan yine buyuk sirketlere oranla daha cok etkilenebilirler. Dolayisiyla buyuk
sirketlerde kucuklere oranla isgucunun pazarlama, finans gibi farkli departmanlarda uzmanlasmasi, bu nedenle
her departmanda uzman kisilerin daha bilgili oldugu, farkli teknikler ve planlama kullandigi dusunulmektedir.
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Literaturde sirket buyuklugu ve ihracat basarisinin pozitif olarak iliskili oldugu gorulmektedir (e.g. Dalgic 1994,
Katsikeas, Piercy, Ioannidis 1996, Diamantopoulos ve Inglis 1988, Katsikeas 1994).
Sirketin yillik ihracat satisi:
10.000’den az

-

10.000-100.000 3
100.000-1.000.000

11

1.000.000’den fazla

89

Isgucu sayisi:
25’den az

3

26-50

10

51-100

37

101’den fazla

53

Daha uzun yillar ihracat yapan sirketlerin daha kisa tecrubesi olanlara oranla daha basarili olduklari
gorulmektedir.
Kac yildan beri uluslararasi faaliyet yapiliyor?
3 yildan az

15

4-6

16

7-9

24

10 yildan fazla

48

Departmanlardaki uzmanlasma, sirket icinde ihracat icin yapilan duzenlemeyi veya egilimi
gostermektedir. Ornegin ihracat departmaninin varligi veya yoklugu, ihracat konularinin satis veya pazarlama
gibi diger departmanlar tarafindan yapildigini gosterir. Ihracat faaliyetinin surekli oldugu sirketlerde ayri bir
ihracat departmani, uzun donemli bir ihracat politikasi, uluslararasi isletmecilik ile ilgili formel egitim, daha
yogun ve daha surekli bir uluslararasi pazar arastirmasi, daha yapisal kalite kontrol departmaninin varligi
dusunulmektedir.
Sirketin sahip oldugu departmanlar:
Pazarlama

Evet

86

Hayir

17

Satis

Evet

48

Hayir

55

Ihracat

Evet

63

Hayir

40

Kalite kontrol

Evet

56

Hayir

-

Pazar arastirmasi Evet

29

Hayir

74
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Yonetici faktorunun, ihracat basarisindaki onemli belirleyicilerden biri oldugu dusunulmektedir.
Yoneticilerin sahip oldugu egitim duzeyi ile sirketin ihracat davranisi arasinda pozitif bir iliski oldugu
gorulmekte, yurtdisi is tecrubesi olan yoneticilerin gorev yaptigi sirketlerin ihracat yapmaya daha meyilli oldugu
bulunmustur (e.g. Axinn, 1988).
Yurtdisi is tecrubesi:
Pazarlama

Evet

45

Hayir

41

Finans

Evet

11

Hayir

92

Imalat

Evet

19

Hayir

84

IKY

Evet

11

Hayir

92

Genel Bulgular
Sektorun genel olarak pazar ve maliyet oryantasyonu agirlikli sirketlerden olustugu gozlemlenmektedir.
Sirketlerin geneli, musteri ihtiyaclarini sirketin kendi kaynak ve yeterlilikleri cercevesinde etkili olarak tatmin
edebilmek icin firsatlar yarattiklarini belirtmisler, fakat karliligin ancak maliyetlerin dusurulmesiyle mumkun
oldugunu da ilave etmislerdir.
Fiyatlama stratejilerinde en onemli etkenin hedef satis ve hedef kar, en az onemli etkenin ise rakiplerin
fiyatlari oldugu belirtilmistir. Bunun nedeninin Uzakdogu, Dogu Avrupa vb. ulkelerdeki sirketler ile rekabet
halinde olan Turk sirketlerinin dusuk kar marjinleri ile calismakta olmasi ve bu nedenle fiyatta fazla esneklik
saglayamadiklari, rakiplerin fiyatlarina cok uyamadiklari gorulmektedir.
En cok onem verilen pazarlarin Avrupa Birligi ulkeleri ve Amerika oldugu belirtilmistir. Ozellikle
Gumruk Birligi’nden sonra kotalarin da kaldirilmasiyla Avrupa Birligi ulkeleri Turkiye icin tercih sebebidir.
Ayni zamanda Turkiye’nin bulundugu cografik konum nedeniyle dusuk maliyetli tasima olanaklari ve hizli
teslimat alabilen Avrupa Birligi ulkeleri icin de Turkiye cazip gorunmektedir. Bu ulkelere yapilan ihracat
genellikle kucuk miktarlardadir. Ikinci onemli pazar kabul edilen Amerika’da ihracat miktari Avrupa Birligi
ulkelerine nazaran daha fazla olmakla birlikte, cografik uzaklik ve algilanan risk ihracatcilar acisindan bir
dezavantaj yaratmaktadir. Avantaj ve dezavantajlariyla birlikte her iki pazar da onemli olmaya devam edecektir
ancak sektor sirketlerinin bu iki pazara cok yogunlastiklari, fakat baska alternatifleri de goz onune almalari
geregi gorulmektedir.
Sirket sahipleri veya ust duzey yoneticilerin, haber kaynaklari ile dogrudan irtibatta olduklari,
pazarlama islevinin de daha cok yonetim kurulunun sorumlulugu oldugu, pazarlama stratejisinin pazar
arastirmasi ve musteri katkilariyla birlikte ozellikle ust yonetimin katkilarina dayandigi aciklanmistir.
Uzakdogu, Dogu Avrupa ve benzeri ulkelerin yarattigi rekabet nedeniyle sirketlerin genellikle yeni
musteriler aramak ve bulmak yerine daha cok halihazirdaki musterilerine yogunlastiklari belirtilmistir.

