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,Dağıtım kanallarının birbirine bağımlı kurumlardan oluşan sosyal
bir sistem olduğunu ve bu bağımlılığın kanal üyeleri arasında işlev
lerin düzenleştirilmesini ve işbirliğini sağladığını söyleyebiliriz. Kanal
üyelerinin kendi bağımsız kurumlarında etkili bir plônlama yapabilmeleri kanal içindeki işbirliği ve düzenleştirmeiıin derecesine bağlıdır.

Güç

uygulaması,

kanal üyelerinin aralarındaki işbirliğini sağla
işlevlerini düzenleştiren ve çıkabilecek çatışmaları denetim altında tutabilen bir araçtır. Kanal üyelerinden biri güç kullanmak suretiyle diğer üyelerin kararlarını ve davranışlarını etkileyebilir. Bazı
dağıtım kanallarında güçlü olan bir (veya birkaç) üye «kanal lideri»
olarak kanalı yönetme görevini üstlenir. Diğer üyeler b.u durumu kendi amaçlarına uygunluğu oranında kabul e_d erler.
yan,

Dağıtım kanalında güç ilişkisinin incelenmesi gerek kanalın tümünün yönetilmesi, gerekse kanal üyelerinin davranışlarını etkilemesi
nedeniyle giderek önemini arttırmaktadır. Ayrıca günümüzde kanal
üyeleri arasında ·etkili bir işbirliği ve düzenleştirme gereğinin artması
kanal içinde güç ilişkisinin incelenmesini zorunlu kılmaktadır.

Teknolojideki sürekli degişim ve yeni malların geliştirilmesindeki
pazarlamanın görevini günden güne zorlaştırmaktadır. Alderson'a göre, «pazarlamanın görevi zorlaştıkça (dağıtım) kanalının etkinliğini korumak için_ tam bir bütün olarak işlemesi gereği artmaktadır» (1 ). Dağıtım kanalı ise üyeler arasında etkili bir işbirliği ve düzenleştirme olmadan tam bir bütün olarak işleyemez. Ayrıca çevrede oluşan değişiklikler ve gelişmeler kurumları örgütlenmeğe itartış

1
( )
Wroe Alderson, «Factors Governing the Development of Marketing Channels», R.M. Clewett (deri.) Marketing Channels for Manufactured Good, içinde.
(Richard D. lrwin, lllinois, 1959), S. 31.
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mektedir. Zaten dağıtım kanalları şeklindeki birleşmeler böyle bir
korunma gereğinden ortaya cıkmıştır. İşletmelerin bu şekilde örgütlenme hareketi karşısında, tüketiciler de korunma gereğini duymuş
lardır. Nitekim tüketici hareketi <dşletmeler üzerinde, yasal, ahlôksaı
ve ekonomik baskılar yaparak tüketiciye_yardımcı olmak ve tüketiciyi
2
korumak amacı güden örgütlenmiş toplumsal bir harekettir» ( ) şek
linde tanımlanabilir. Tüketfcilerin bu şekilde birleşmelerinin "yara.ttığı
sorunlar dağıtım · kanallarındaki kurumların daha sıkı bir işbirliği ve
düzenleştirmeye gitmesini zorunlu kılmıştır. ·İşbirliği ve düzenleştirme
ise belirli bir düzeyde güç uygulanmasını gerektirir.
1 -

Tanımı

Güç kavramı pazarlama dışında sosyoloji, siyaset bilimi, iktisat,
sosyal psikoloji gibi çeşitli bilim dallarında incelenmiştir. Güç ilişki
leri ile ilgili kuramlar aslında kişiler düzeyinde geliştirildiği halde,
örgütlerarası incelemelere de uygulanmaktadır.
Güç kavramı elf? alınan amaca göre çeşitli şekillerde tanımlan
makla birlikte en genel anlamda, bir kişi veya grubun bir diğerinin
davranışını etkilemek veya denetlemek yeteneğidir.
Dahi gücü «bir kişi veya grup'un diğer bir birimi, aksi halde yabir şeyi yaptırmağa zorlama yeteneği» ' olarak tanımla
3
ve S.tern ise bu kavramı dağıtım kanallarına
El-Ansary
).
(
maktadır
uygulamışlar ve «bir kanal üyesinin gücü, .b elirli bir dağıtım kanalı
nın değişik bir dağıtım düzeyindeki · diğer bir üyenin pazarlama stratejisindeki değişkenlerini denetleme yeteneğidir» şeklinde tanımla
mışlar (4 ), yani güç kavramını -bir denetleme aracı olarak görmüş
pamayacağı

lerdir.
dikey bütünleşmenin oluşması halinde kanal yönetimi ve/veya denetimi bir anlaşma ile belirli bir kanal üyesine
verilmiş demektir. Bu şekilqe bütünleşmiş kanallarda güç uygulaması
ise, yapılan anlaşma ile bu kanal üyesine (kanal liderine) bir hak olarak verilmekte ve diğer üyeler bu durumu önceden bilerek kabullenDağıtım kanallarında

(2)

İlhan Cemalcılar. Pazarlama. (Es·kişehir İ.T.İ.A. Yayınları, No. 188, Eskişe

hir. 1977), s. 461.
Robert A. Dahi, «The Concept of Powen>, Behavioral Science, Cilt 2, Tem(3 )
muz 1957, s. 203.
Adel 1. El-Ansary ve Louis W. Stern, «PÔwer Measurement in the Distri(4 )
bution Channel», Journal of Marketing Research, Cilt 9', Şubat 1972, s. 47.
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rnektedirler. Şu halde, «dikey bütünleşme şeklinde oluşan kanallarda
güç, bütünleşmeyi yapan üyenin bütünleşmeye giren üyelerin işletme
5
kararlarını denetleme yeteneği anlamına gelmektedir» ( ).
Emerson'un sosyoloji biliminde geliştirdiği güç tanımı «bağımlılık»
teme!'inde dayanmakta v.e dağıtım kanallarına çok iyi uymaktadır. Bu
yazar güç'ü iki kişi veya kurumun · birbirine bağımlılığı olarak görmekte ve P'nin O'ya bağımlılığı; 1) O tarafından P'nin amaçlarının gerçekleşmesine yapılacak yardım , ile P'nin sağlayacağı özendirici yatırımların doğru orantılı olması, 2) Bu yardımın P'ye O - P ilişkisi
dışında sağlanabilmesi ile ters orantılı olması, şeklinde belirtmektedir (6). Pazarlama yazarlarınca çok benimsenen bu tanımın biraz açık
lanmasında yardr görmekteyiz.
Emerson'un bu tanımı dağıtım kanalına uygulandığ.ında, bir kanal üyesinin bir ilişkiye girebilmesi için bu ilişkinin özendirici baz~
yönlerinin olması, bu ilişkiden bir yarar sağlayabilmek için karşılığında
baz ı şeyler vermek zorunda olması gerekmektedir. Tanımdaki «amaçların gerçekleşmesine yapılacak yardım» bir kanal üyesinin, diğer kanal üyesinin amaçlarını gerçekleştirmesine yapabileceği katkı anlamı n a gelmektedir. Örneğin toptancı, perakendecinin net kôrını, onun
sat ı ş gelirini yükseltmek veya maliyetlerini azaltmak şeklinde arttı. rabilir. Toptancı bunu perakendeciye farklılaşmış bir mal sunmak,
reklam yapmak, fiyat ayarlaması yapmak, kredi kolaylıkları sağlamak
gibi perakendecinin satışlarını arttırıcı eylemler ile, perakendecinin
satış personelini eğitmek, envanter bulufldurma maliyetini azaltmak,
pazar ile ilgili araştırmalar yapıp bunların sonuçlarından perakendeciyi yararlandırmak gibi onun çeşitli maliyetlerini azaltıcı eylemleriyle
net kôrının yükselmesini sağlıyab_ilir. Perakendeci, toptancının bütün
bun l arı kendisine sağlıya'bileceğine inanmadığı sürece bağımlılık doğ
maz. Başka bir deyimle, toptancının perakendeciye kôr artışı şeklinde
sonuçlanacak hizmetleri arttıkça perakendecinin pağımlılığı da aynı
şekilde artar.
Shelby D. Hunt ve John R. Nevin, «Power in a Channel of Dis·tribution:
(5 )
Sources and Consequences», Journal of Marıketing Research, Cilt 1.1. Mayıs 1974,

s. 188.
6
Richard M. Emersen, «Power-Dependence Relations», American Socio(' )
logical Review. Cilt 27, Şubat 1962, s. 32. Bu tanımda «amaçların gerçekleşmesine
yardım» (g·o als mediated), «özendirici yatırımlan> (motivational investment) karşı
lığı olarak kullanılmıştır. İngilizcede «goal» sözcüğü «amac» anlamına gelmekle
birtrkte yazar bu sözcüğü en 9eniş anlamıyla, yani bilineli olarak aranan haz verici
şeyler ile ilişkisi nedeniyle sağlanan ödüller anlamında kullandığını belirtmektedir.
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Bağımlılığın derecesinin belirlenmesind e, kanal ilişkisi dışında
bulunan değer seçeneklerin sayısı ve maliyetleri de dikkate alınması
gereken önemli bir konudur. Eğer böyle bir seçenek yoksa yapılan
özendirici yatırımlar bağımlılığın derecesini ölçmeğe yetecektir. Ancak perakendeci toptancıdan sağladığı yararları aynı maliyetle başka
toptancılardan sağlayabiliyorsa veya doğrudan üreticiden elde edebiliyorsa özendirici yatırımların bağımlılık yaratmadaki önemi azalacaktır.
Dağıtım kanallarında

güç ilişkisinin tanımlarında dikkat edilecek
olarak, · yani A'nın B'yi etkileme yeteneği Şeklinde tanımlonnıasıdır. Kanal üyesi A;nın güçlü olduğunu
söylemek bu üyenin kime karşı güçlü olduğu belirtilmedikçe bir anlam taşımayacaktır. Ayrıca güç'ün amaç ve miktarının da belirtilmesi
gerekir. A'nırı B üzerindeki güç'ünün mi- ktarı, A'nın B'yi etkileme
miktarı anlamına g·alir. Bu, bazen B'nin belirli bir şekilde davranma
olasılığı olarak da belirtilir (7). A'nın araya girmesi olmadan, B'nin
. arzulanan eylemi yapma olasılığın ı , P1 A'nın güç uygulamasındar.
sonra B'nin aynı eylemi yapma olasılığını (P2-P1 ) yapılması istenen
eylem yönünden A'nın B üzerindeki gücünün miktarını gösterir. Bunun belirtilmesinin önemi , A'nın gücünün yapılması istenen eylemin
çeşidine göre değişeceğidir. Örneğin bir üretici, parekendecinin vereceği satış fiyatını saptayıp perakendeciyi bu fiya t ı kullanmaya zorlayabilir. Fakat perakendecini n kendi malını satmak için ha rcayacağı çabaya fazla etki edemez. Ayrıca güç sadece bir kanal üyesinin
yükleneceği bir nitelik değildir. Her iki üye de karşısındakinin isteyeceği kaynaklar ve yetenekler vardır. Bu nedenle tarafların ikisi de
birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olmayı arzulamaktadırlar. Taraflardan
her biri belirli yönlerden güçlü olabildiği gibi, zaman içinde de bu
gücün miktarı ve yönü değişebilmektedir. Örneğin bir üretici belirli
bir bölgedeki parekendeciyi , dükkôn yerinin mamulleri için çok uygun
olması nedeniyle diğer parekendecile rden üstü_
n tutabilir ve kendisini, mallarının satılması yönünden bu perakendeciye bağımlı hissedebilir. Bu durum perakendeciye dükkôn yeri nedeniyle bir güç sağ
lanmış olmaktadır. Ancak aynı bölgede yeni perakendeci dükkônlarının açılmasıyla söz konusu perakendecini n gücü azalacak veya
bölünecektir ve üreticinin malının aranan bir mal olması durumunda
güç üreticiye geçebilecektir .
bir nokta, güç'ün bir

(7)
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ilişkisi

Robert A. Dahi, a.g .m., s. 206.

2 -

Güç Kaynaklan

Dağıtım kanalı üyesinin gücünün birçok kaynağı vardır. İktisadi
kaynaklar dağıtım kanalındaki bir firma için önemli bir güç kaynağı
dır. Bu kaynaklar kanal üyelerine diğer üyeleri istedikleri yönde davranmaya isteklendirme yolunda kullanılabilirler.

Pazarlamada, pazara ve tüketicilere ilişkin bilgilerin toplanması
ve yayılması kanal üyelerince arzulanan değerlerdendir. Bir üyenin
bu b11gileri diğer üyelere yayması veya yaymaması, yani bir güç unsuru olarak kullanması kendi isteğine bağlıdır.
Diğer bir güç kaynağı ise yetkidir. Dağıtım kanallarında yetki,
bir kanal üyesinin diğerini etkileme hakkıdır. Bu hak yasal anlaşma
larla sağlanabildiği gibi, beraber çalışma veya pazar kuralları. gereği
ortaya cıkmış da olabilir.

Bir kanal üyesinin gerçekten sahip olduğu kaynaklar kendisine.
güç sağladığı gibi, diğer firmaların onda ·gördüğü bazı özellikler de
firmaya güç sağlayabilir. Bir firma belirli konularda uzmanlaşmış
olabilir ve diğer firmalar onun bilgisinden yararlanma yoluna gidebilirler. Bu durum uzmanlaşmış firmaya diğer firmaları bilgisinden yararlandırma veya yararlandırmama şeklinde güç tıygulama olanağı
verir.
Kanal üyesinin güç kaynakları duruma göre değişik sonuçlar verir, yani aynı güç kaynağı değişik kanal üyeleri ve· değişik eylemler
için eşit sonuç sağlamayacaktır (8 ). Bunun nedeni bir kaynağın değerinin ve az bulunun olmasının duruma ve kişiye göre değişeceği
dir. Önce 'belirli bir firma için bir kaynağın değeri o firmanın amaçlarının karşılanmasındaki uygunluğuna bağlıdır. Firmaların amaçları değişik olacağından kaynaklara verecekleri değerler de değiş~k olacaktır. Bazı kaynaklar bazı işlevler için geçerli olmasına karşın, diğer iş
levler için geçerli olmayabilir. Örneğin · bilgi toplama ve uzmanlık
şeklinde güç kaynakları ancak bundan yararlanabilecek firmalar için
geçerlidir. Ayrıca bu kaynaklardan yararlanacak firmanın elinde bulunan benzer kaynaklar da değer ölçüsünü etkileyecektir.
(8 )

lan F. Wil•kinson, «The Sources of Power in Channels of Distribution»,
Arch G. Woodside J. Taylor Sims, Dale M. Lewison ve lan F. Wilkinson, (deri.)
Foundations of Marketing Channels içinde, (Austin Press Educatiönal D·ivison,
Lonestar Publishers, ine, Texas, 1978). s. 308.
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Tam rekabetin geçerli olduğu bir pazarda, bir kaynağın elde
edilebilmesi için çeşitli olanaklar vardır. Bir üreticinin bu kaynakları
isteyen kişi üzerindeki gücü <;>lmayacaktır. Ancak tekel koşullarının
geçerli olduğu bir pazarda üreticinin· ·g ücü çok fazla olacaktır. Bu iki
kutup arasındaki pazarlarda ise mal farklılaştırması başarıldıkça ve
pazara giriş zorlaştıkça üreticinin gücü artacaktır.
'Bir kanal üyesinin güç belirtileri Şekil 1'de gösterilmiştir. Kanal
üyesi A'nın kanal üyesi B üzerindeki gücü B'nin A'ya .bağımlılı
ğından doğmaktadır. B'nin A'ya bağımlılığı ise sırasıyla A'nın B'ye
sağlayacağı veya sağlamayacağı kaynaklar ile, B'nin bu kaynaklara bağımlılığının işlevidir (fonksiyonudur) .
.B'nin

Amaçlar ı

A'nın Kaynakları

A'nın Kaynak!arının
.B İçin . Önemi

B'nin A'ya
.Bağımlılığı

A'nın B
,Üzerindeki Gücü

A'nın Kaynaklarının

.Bulunma

Zorluğu

'A'nın

Kaynaklarına

B'nin Bağımlılığı'

Pazar Yapısı

Şekil: 1
Kanal Üyesi A'nın kanal üyesi B üzerindeki gücünün belirtileri

Kaynak : lan F. Wil'kinson, «The ·Sources of Power in Channels of Distribution»
Arch G. WoodS'ide, J. Taylor Sims, Dele M., Lewison ve lan F. Wilkinson,
(deri} Foundations of Marketing Channels ·içinde, (Austin Press Educational Division. Lonestar Publishers, ine.. Texas, 1978). s. 309.

Verilen herhangi bir kaynağa >B'nin bağımlılığı, bu kaynağın - B
ve bulunabilme zorluğunun, yani A - B ilişkisi dışında bu
kaynağın sağlanabilme kolaylığının bir işlevidir. Bu kaynağın B için
değeri, B'nin amaçlarının .bir işlevidir ve bir kaynağın kıtlığı o kaynak için pazar yapısının, yani sağlanabileceği yerlerin sayısının işiçin
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değeri

ıevidir (9). Burada A;nın kaynakları, ;B'nin amaçları ve bir kaynağın

bulunabilme olasılıklarının sayısını belirten etmenlerin anlatımına geçilmeyecektir, çünkü bu etmenler, A ve· B'nin bulunduğu - çevrenin
ve daha önceden A ile B arasındaki ilişkinin sonuçlarının etkisini
yansttır.

3. -

Güç Kullanma

Yolları

Güç kullanma yolları, güç uygulanan kişinin algılaması yönünden
French ve Raven tarafından bölümlenmiştir (ıo). Bu bölümleme sosyal
psikoloji konusunda yapıldığı halde, dağı~ım kanallarında güç uygulamasının incelenmesinde· de çok önemli bir konudur. Bu yazarlar birçok güç 'kullanma yolu olduğunu, ancak en önemli ve genelleştirile
bilecekleri beş bölüm halinde· toplamanın uygun bulunduğunu belirtmektedirler.
a -

Ödüllendirme Gücü

Ödüllendirme gücün~n esası, kanal üyelerinden birinin, diğer üye
veya üyeleri kendi istediği tarzda davrandıklarında ödüllendirileceklerine inandırması temeline dayanır. A'nın B üzerindeki ödüllendirme gücü, B'nin işbirliğinde bulunduğunda A'nın vereceği ödüllerin
büyüklüğü oranında artar. Ancak buradaki büyüklük B'nin değer ölçülerine göre olan büyüklüktür. Dağıtım kanalında bu ödül ·g enellikle
kanalın birlikte oluşturduğu · kôrlardan kanal üyesinin alacağı pay
olmaktadır. Diğer ödüllendirme şekilleri özel indirimler, bayilik anlaşmasının yenilenmesi, tanıtıı:n araç ve gereçlerinin veri im.esi, . bir
böl·gede tek satıcı olma hakkının verilmesi v.s.'dir.
Ödüllendirme kullanan kanal üyesi diğer üyeleri gelecekte de
bu ödülleri alabileceklerine inandıracağından onların bağımlılığını arttırmış olur. Ancak aynı ödüllerin devamlı olarak verilmesi, ödüllendirilen ·kanal üyelerinde doyumluluk yaratabilir ve zamanla etkinliği
,
azalabilir.
b -

Cezalandmna Gücü

. Cezalandırma gücü, bir kanal üyesinin arzuladığı davranışı göstermeyen diğer kanal üyesini cezalandırabilme yeteneğidir. CezalanAynı

yerde, s. 308.
John R.P. French ve 'Bertram Raven, «The Bases of Social Powen>, Dorwin
Cartwrigh:t (deri.), Studies in Social Power, (The University of Michigpn Press, Ann
Arbor, 1959), s. 156.
(9)

( 10)
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dırma gücü ile ödüllendi rme gücü arasında çok yakın bir ilişki vardır.

Çünkü alışılan ödüllerin verilmemesi de ödülü alanda cezalandırma
etkisi yapar ve o şekilde yorumlanır. Cezalandırma gücü diğer bütün
güç kaynaklarına uygulanabilir. Herhangi bir güç kaynağının verilmemesi cezalandırma olarak yorumlan abilir. Raven'e göre «önemli
olan (davranışları) etkileyece k olanın böyle· ödülleri ve. cezaları vermekteki nesnel (objektif) yeteneği değil, etkilenen kişi için ödül ve
11
ceza gizli güçlerinin algılanmasıdır» ( ).
etkileri vardır. Bir dağıtım kanalı üyesi
kanalın oluştyrduğu ödüllerde n yararlana bilmek için üreticir:ıin isteklerine uyması gerektiğini bilir. Bunları yapmadığı zaman doğrudan
veya dolaylı olarak cezalandırılmış olur. Önce bu· kanal üyesi alabileceği ödüllerde n yoksun kalmış olur. Bunun bir cezalandırma olup olmadığı onun algılayışına göre değişir. Ayrıca bu kana.I üyesinin yerine
üreticinin başka bir kanal üyesi kullanma olasılığı da her zaman vardır. Böylece birinci kanal üyesi dolaylı olarak rakibi olan kanal üyesinin durumunu kuvvetlendirmiş olacaktır. Bu da ayrı bir ceza olarak
yorumlanabilir. Cezalandırma gücünün kırgınlık yaratma, saygısız davranışlar getirme ·g ibi sonuçları da olabilir.
Cezalandırmanın çeşitli

c ·-

Uzm:anllk Gücü

gücü, bir kanal üyesinin diğerini belirli bir konuda uzmanlaşmış veya özel bir bilgi sahibi olarak görmesi durumund a kullanılabilir. Burada güç'ün derecesi karşısındakini uzman veya 'bilgili
olarak gören kanal üyesinin bu inancı ile doğru orantılı olarak artacaktı( Bu kanal üyesi değerlendirmesini soyut bir ölçüye göre yapabileceği gibi kendi bilgisine göre de yapabilir.
Uzmanlık

1

Uzmanlık gücü dağıtım kanallarında geniş bir uygulama alanı

Hem üretici, hem de toptancı ' diğer kanal üyelerine yönetimsel yardım ve öğüt ve~irler. Uzmanlık gücünün uygulanması zamanla kanal üyesinin bağımlılığında azalma yapabilir. Nedeni ise elde
ettiği bilgilerr artık öğrenmiş olacağıdır.' Uzmanlık gücü ancak bilgilerin özel ve her duruma uygulanılmayan nitelikte o.iması ile sürdürülebili r.
bulmuştur.

11
Bertram H. Raven, «Social lnfluence and Power», Ivan D. Ste·iner ve· Martin
( )
Fishbein (deri.), Current Studies in Social Psychology, (Holt, Rinehart and Winston,
ine. New York, 1965), s. 373.
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Daha kalıcı bir uzmanlık ·gücü kanal içinde haberleşme ve bilgi
akışı üzerine kurulabilir. Sağlıklı bir 'bilgi toplama ve haberleşme bütün kanal üyelerinin korlarını artırabilecek nitelikte olduğundan bu
bilgileri toplayan ve denetleyen kanal üyesi, diğerleri üzerinde bir
.g üç sağlamış olacaktır. Pazar ile ilgili bilgilerin toplanmasının yanında bunların yorumlanması da uzmanlık isteyen bir iş niteliğinde
olduğundan kanal üyesine uzmanlık gücü 'kazandırabilir.
d -

Ya·Sa:I Güç

Yasal gücün temeli, bir kanal üyesinin diğerini etkilemeğe ve
etkilenen kanal üyesinin inanmış ve bu
durumu kabul etmiş olmasına dayanır. Yasal gücü işçi - işveren iliş
kisine benzetebiliriz. İşveren işçisinden . belirli davranışlar bekler ve
işçi de bu bekleyişin işverenin hakkı olduğuna inanmıştır. .'
zorlamağa hakkı olduğunda,

Yasal güç, yasalarla korunabildiği gibi, bir kimsenin diğerini yetkili görmesi şeklinde pazar koşullarında da oluşabilir. Türel yönden
üretici patent ve marka yasalarıyla korunmuş durumdadır. Bu yasalar
ona malının dağıtımında yasal bir güç sağlar. Ayrıca acente ve bayilik anlaşmaları da üreticiye yasal güç sağlar. Böylece üretici, perakendeci satış fiyatını saptamak, malını dilediği aracılara sattırmak gibi
denetim olanakları kazanmış olur.
Yasal güç yasaların güvencesiyle doğabildiği gibi, pazarda belirli
koşulların oluşmasıyla da yetki şeklinde ortaya ·çıkabilir. Örneğin en
büyük firma üyelerinin gözünde, kanal lideri olarak kanalı yönetme
yetkisi şeklinde oluşabilir. Bu firmanın yönergelerine (direktiflerine)
uymaya kendilerini zorunlu hissedebilirler. Tabii bu zorunluluk iş
birliğinin yaratacağı ek ·gelirlere inançtan doğar.

e -

Önderlik Gücü

Önderlik gücü, kanal içinde üyelerin birlikte çalışmaktan kıvanç
kendilerini onun bir parçası olarak görmek istedikleri bir
önderin gpcüdür. Örneğin, tüketici tarafından çok tutulan, iyi bir malı
satan perakendeciler, kendilerini bu malın üreticisinin bir üyesi (bazen tek satıcısı) ·gibi görmeğe ve göstermeğe çalışırlar. Böylece bu
üreticinin yarattığı · imgeden yararlanmış olurlar.
duydukları,

Önderlik gücünü diğer güçlerden ayırmak biraz zordur. Ödüllendirme gücü zamanla önderlik gücüne dönüşebilir. Ödül dağıtan firma
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zamanla kendini kanal üyelerine o derece kabul · ettirmiş olabilir ki,
bu üyeler başka bir üreticinin vereceği daha iyi ödülleri bile kabul
etmez duruma gelebilirler.
Önderlik gücünün olumsuz yönleri de vardır. Örneğin devamlı
olarak cezalandırma gücü kullanan bir firma ile toplumda kötü nam
yapmış bir firmanın vereceği ödü1ler veya diğer yararlar fazla bile
olsa, böyle bir firmanın önderliği kabul edilmeyebilir.
Güc kullanma yolları uygulamada birarada, birbirini tamamlar şe
kilde kullanı_ lmaktadır. Bunların etkilerini inceleyen yazarlardan Hunt
ve Nevin, güc kullanma yollarını etkileri yönünden Şekil 2.'de görüldüğü gibi cezalandırıcı ve cezalandırmayıcı yollar olarak ayırmanın
12
daha uygun olacağını bildirmektedir ler ( ). ·
yönünden diğer güç kullanma yollarından ayırılması uygun olur. «Tehditin belirgin tepkileri korku, endişe ve direniştir. Eğer A bugün olumsuz
yaptırımlar (rnpeyyideler) uygularsa, 'B gelecekte A ile işbirliğine
daha az istekli olacaktır» (13 ). Ayrıca cezalandırma gücü, çatışma · acık
duruma dönüştüğünde çatışmayı arttırıcı etki yapacaktır.
Cezalandırma

gücünün

çatışma ortamı yaratması

ise kişi veya kuruluş ·
bu gücü isteyerek karşısındakine vermiştir. Burada bir zorlama söz
konusu değildir. Bir zorlama olmadığından ve gücü kullanan kişinin
olumlu yaptırımlarda bulunmasından dolayı çatışma ortamı olmayacaktır. «A kendisini ödüllendirdiğinden B anlaşmazlık cıkarmamağa
14
(çatışmaya neden olrnamağa) kendisini zorunlu hissedecektir» ( ). Aynı şekilde uzmanlık gücü kullanan bir kanal üyesi, diğer üyelerin güvenini kazandığında, çatışma ile karşılaşma olasılığı azalaçaktır, çünkü yapacağı eylemlerin kanalın yararına olduğunu diğer üyelere inandırabilecektir. Ayrıca önderlik gücü kullanan kanal üyesine karşı da
çatışma olasılığı azdır. Nedeni ise beğenilen ve birlikte çalışmaktan
kıvanç duyulan bir kimseye karşı beslenen hislerin derinliği çatışma
Cezalandırmayıcı

güc kullanma

yollarında

Shelby D. 'Hunt ve Joıhn. R. Nevin, «Power in a Channel of Oistribution :
( 12)
Sources and Consequences, Journal of Ma11keıting Research, Cilt 11, Ma,yıs 1974,
s.187.
David A. Baldwin, «The Power of Positive, Sanctions», World Politics,
( 13)
Cilt 24, Ekim 1971, s. 32-33, aktaran : Robert F. Lusch, «Sources. of Power, Their
lmpact on lntrachannel Conflicht», Journal of Marketing Research, Cilt 13, Kasım
1976, s. 383.
(14) Robert F. L.usch, a.g.m., s. 384.
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olasılığını azaltacaktır. Bu durum cezalandırmayıcı güç kaynaklarının

hepsinde az çok görülmektedir.
Cezalandırıcı

Ödüllendirme

Güç
Uzmanlık

Cezolopdırmoyıcı

.Yasal

Önderlik

Şekil:
Düzeltilmiş

2
Güç Modeli

Kaynak: Shelby D. Hunt ve John R. Nevin, a.g .m .. s. 187.
bütünleşmeye gitmiş dağıtım kanallarında bütünleşme

anyer vermektedir. Bu anlaşmalar ge. nellikle ·g üçlü olan tarafın denetimine olanak verecek şekilde tek taraflı bağımlılık hükümleriyle doludur. Ancak yapılan incelemeler dikey bütünleşmede güçlü tarafın uygulayacağı gücün cezalandırıcı nitelikte olmadığı zaman daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir (15 ).
Ancak çatışmanın dağıtım kanallarında ol1:1mıu sonuç veren yönle·rinin de olduğunu hatırlarsak, cezalandırma ·gücünün tamamen kullanılması şeklinde 'bir sonuca ulaşmanın doğru olmayacağını söyleyebiliriz.
Dikey

laşması cezalandırıcı koşullara

4 -

Güç

Uygulamasım

Etkileyen Etmenler

Belirli bir durumda _firmanın güç uygulanmasını etkileyecek bir
·çok etmen vardır. Burada anlatılacak olan etmenler tanıtıcı nitelikte
olmakla birlikte, firmanın belirli durumlarda nasıl güç uygulaması gerektiğine de değinilec.ektir. Bir ·k anal üyesinin bilinçli olarak güç uygulama kararı, gücünün etkisinin hissedilmesi için gerekmeyebilir.
Diğer kanal üyelerinin isteklerini se·zebilen firma, davranışlarını ona
göre ayarlamakla da gücünü hissettirebilir.
(15 )

Shelby D. Hunt ve John R. Nevin, a.g.m., s. 187.
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Bir kanai uyeslnin gÜç uyguiama kararında Önemii olan iki etmen vardır. Bunlardan birincisi güç uygulamasından sağlayacağı yararların ne olacağını bilmesi, -ikincisi ise güç uygulaması nedeniyle
karşılaşacağı maliyetlerd ir. Yararlar ve maliyetler bilindiğinden iyi
davranış, net kazancı en üst düzeye ulaştıracak şekilde güç uygulamak olacaktır. Ancak yararlar ve maliyetler her zaman açıkça görülüp
sayılamaz.

Genel olrak, bir firmanın diğeri için olan önemi oranında onu
16
etkilemekte n sağlayacağı yararlar artacaktır ( ). Şu halde güç uygulamasından umulan yararların genişliği etkileyenin amaçlarına bağ
lıdır. Örneğin A'nın üretici, B'nin ise önemli bir alıcı olduğunu kabul
edersek, B'nin davranışlarının A'nın satışları ve korları üzerinde
büyük bir etki yapacağı açıktır. Bu nedenle üretici bu alıcısı üzerine
eğilecek ve onu diğer alıcılardan daha fazla etkilemeğe çalışacaktır.
Kanal üyeleri arasındaki anlaşmazlık veya çatışmanın büyüklüğü
de bunların birbirlerini etkilemekte n sağlayacakları yararları etkileyecektir. Eğer A, B'nin davranışlarından hoşnutsa, onu değiştir
meye çalışmayacaktır. Önemli olan etmen A'nın araya girmediği zaman B'nin ne yapacağına dair A'nın inancıdır. fl.., B'nin arzuladığı tarzda davranamayacağına inanıyorsa, onu değiştirmek için yani
etkilemek için_girişimde bulunacak ve güç uygulayacaktır.
b -

Güç

Uygulamasınm

Maliyetleri

Güç uygulamasının yaratabileceği maliyetleri, doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Güç uygulayan, yani diğerini et- ·
kilemeye çalışan bir kanal üyesi koyduğu ödüller ve .cezalar nedeniyle
doğrudan bir maliyetle karşılaşabilir. Bu maliyetler gerekli gördüğü
cezanın neden · olabileceği maliyetler, örneğin cezalandırma amacıyle
mal göndermediği kanal üyesinin kendisine sağlıyacağı satışın kaybolması gibi; ayrıca güç uyguladığı kanal üyesi ile haberleşme maliyeti ve bu kanal üyesinin davranışlarını öğrenmek ve ona göre ceza
ve/veya ödüllendirm e gücü uygulama yoluna gitmek için karşılaştığı
maliyetlerd ir.
maliyetler ise fırsat maliyetlerid ir. Kanal üyesinin gücünü belirli bir yönde yoğunlaştırması, aynı zamanda başka 'bir yönde
Dolaylı

lan Wilkinson, Power in Distrlbutlon, Channels, (Cranfield Research Papers
( 16 )
in Marketing and Logistics, 1973/1974 Session), s. 11.
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kulianmasını engelliyebilir. Bu nedenle bir firmanıf1 davranışlarını de-

ğiştirmek

için harcanac ak çabanın, diğer yönlerde · kullanılmasının
yararlar ile tartılması ·gerekir. Ayrıc.a güç'ün şimdi kullanılması, belirli firma kaynaklarının harcanmasının gerektireb ileceğinden, bu kaynakların gelecekte çıkabilecek daha iyi kullanımını önleyebilir. Ancak bazı güç kaynakları k·ullanımdan etkilenme dikleri gibi,
zaman içinde değerleri bile artabilir. Örneğin kanal üyesi A'nın kanal
üyesi B'ye sattı~ı malın fiyatını belirli bir sınır içinde tutmasını söyıemeğe yasal bir hakkı varsa, bu yasal gücünü kullanma kta bir kayıp söz konusu değildir. Ödüllend irmek gücünde ise, bu gücün devamlı kullanılması, daha öncede belirttiğimiz gibi, kullanan kjşiye veya kuruma bu güçte başka bir de önderlik gücü kazandırabilir. Böylece güç uygulayan kanal üyesinin gücü artmış olur.
sağlayacağı

Güç

uygulamasının yaratacağı dolaylı

maliyetin ikinci şekli, güç
Bir firmanın önceden tasarlamadığı bir şeyi yapmağa zorlanmgsı, gelecekte zorlayan
kişi veya kurum ile işbirliğinde bulunma isteğini azaltır. Ortaya çıka
bilecek çatışmanın büyüklüğü, kısmen kullanılan etkileme yöntemin e
bağlıdır. Dağıtım kanaHarında cezalandırma gücünün kullanılma
sı
özellikle satışları ve korları etkilediği zaman büyük çatışmalar yauygulamasının çatışmaya

neden olma

olasılığıdır.

ratmaktadır.

Güç uygulamasının yaratacağı dolaylı maliyetler in üçüncü şekli,
güç uygulana n kişi veya kurumun misilleme yapmak üzere karşı harekete ·g eçmesidir . Bu durumda güç uygulanan, güç uygulayanın davranışlarını isteğinin dışında değiştirmeye çabalamaktadır.

Bunun olabilmesi için güçlerin dengeli olması gerekir ki; güçsüz kanal üyelerinin güçlü üye karşısında birleşmeleri olasılığı böyle bir durumu gerçekleştirir. Güçlerin savaşı şeklindeki böyle bir durum her iki taraf
için de zararlı sonuçlar verir.
c -

Güç Sahibinin Kendi Gücünü Bilmesi

Güç uygulamasından umulan yarar ve karşılaşılan maliyetler den
başka, bir kanal üyesinin gücünü etkileyece k diğer bir etmen ise, güç
sahibinin kendi gücü hakkında bir fikir sahibi olmasıdır. Genellikle
güçlü olduğunu bilen taraf 'bunu 'bildiği oranda uygulayacaktır. Bunun
aksine kendini zayıf hisseden bir. kanal üyesi diğerinin davranışını
etkileme yoluna . pek ·g idemeyec ektir. Buna rağmen koşullar zaman
zaman bu kanal üyesini de, örneğin başka çıkar yol bulunmadığında,
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güç uygulamaya zorunlu kılabilecektir. Bu nedenle kanal üyelerinin
kendi 'güçlerin i, diğer üyeler üzerinde yaptıkları etkileri öğrenmeleri
ve davranışlarını ona göre düzenlemeleri gerekir. Bu ise zamanla, deneme yoluyla ve pazarlama araştırması ile öğrenilebilir.
5 -

Güç

Dağılımı

her üye genellikl e bir miktar güç kaynağına
sahiptir. Bir perakendeci, pazarda arzulanan bir malı üretmesi ve verilecek indirimle ri saptanması nedeniyle kendisini üreticiye bağımlı
hissedebilir. Üretici de tüketiciy e · yakın olması, pazarla ilgili bilgileri sağlayabilecek durumqa olmasi nedeniyle kendisini perakendeciye
ında
bağımlı hissedeb ilir. Bu şekilde karşılıklı ilişki dağıtım kanallar
güç dağılımının eşit olması ve olmaması sorununu ortaya -cıkartmak
uğu kôrtadır. Kanal üyeleri arasında güç dengesi kanalın oluşturd
etkileyesını
dağıtılma
nin
ların paylaşılmasını ve pazarlama işlevleri
ceğinden oldukça önemlid ir,
Dağıtım kanallarında

a -

Dengeli Güç

Dağ'llımı

kanal düzeyindeki üyeler birbirlerine çok bağımlıdırlar ve bu üyeler arasında güç de eşit şekilde
kalkmış
dağılmıştır. Her üyenin eşit güce sahip olmasıyla güç ortadan
üyelemesiyle
dengele
veya etkisini yitirmiş demek değildir. Gücün
duBu
rin birbirler i üzerindeki egemenlikleri ortadan kalkmaktadır.
.rumla karşılaşmak, iki taraflı tekel ve· iki taraflı oligopol 'un geçerli
bağımlılığın
olduğu pazarda ki dağıtım kanallarında olasıdır. Bu çeşit,
istekleraşırı
n
tarafları
ında,
ve gücün dengelendiği dağıtım kanallar
için-.
çabası
getirme
den kaçındıkları ve birbirleri nin istekleri ni yerine
de oldukları, yani ça~ışma yaratmamağa, çalıştıkları söylenebilir.
«{Kanal üyelerinden) herbiri karşısındakine· çok bağımlı olduğundan,
ondan {aşırı) isteklerd e bulunmağa ·çekinecek, ·çünkü karşısındaki de
kendisin den oldukça pahalı karşı isteklerd e bulunac ak veya... iliş
17
kisini kesecektir» ( ). Bu koşullardaki bir kanal ilişkisinde, üyelerin
amaçlarının en üst düzeyde gerçekleşme olasılığı fazladır.
Bazı dağıtım kanallarında, değişik

Kanal üyelerinin

aynı

güçlere sahip

olduğu

durumla rda birbirle-

P.F. Secord ve C.W. Backman, Social Psychology, (McGraw- Hill Booık CO.,
«Power in
New York, 1964), s. 283, a<kıtaran : Frederick J. Beier ve Louis W. Stern,
: BeChannels
n
Distributio
(deri.),
Stern
W.
Louis
om,
Distribu:ti
the Channel of
ha.v ioral Dim.ensions, (Houghton Mifflin ComP.any! Boston, 1969), s. 109.
( 17 )
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rine misilleme yapma olasılığı yüksek olduğundan zor kullanma, korkutn;ıa gibi çatışma ve dolayısıyle misilleme ile sonuçlanacak eylem·
ıerden ka~ınırlar. Kanal üyeleri arasındaki ilişki işbirliği yaratacak
nitelikte olmaktadır. Yukarıdaki anlatılan durum, bütün kanal üyelerinin güçlerinin eşit olduğu, birbirlerine oldukça fazla bağımlı olduğu ve bu durumu kanal üyelerinin bildiği varsayımına dayanmaktadır. Kanal üyelerinden birisi yanlış değerlendirme ile kendisini diğer
kanal üyelerinden daha yüksek görürse aşırı isteklerde bulunmaya
başlayacak ve bu durum diğer kanal üyelerinin hemen misilleme yap·masıyle sonuçlanacaktır. Böylece, kısa dönemde güç d~ngesi ve bağımlılığın yanlış algılanması ·çatışma ile sonuçlanacaktır.
Kanal üyelerinin amaçlarını gerçekleştirme yolunda hemen kullanabilecekleri seçenekleri olduğunda . birbirlerine bağımlılıkları ve
birbirleri üzerinde uygulayabilecekler i güç eşit, fakat zayıf olacaktır. Bu durumda bir çatışma üyeler arasında ilişkinin kopmasına, kanalın dağılmasına neden olabilecektir. Ancak iki taraflı tekel ve oligopol de amaçların sağlanmasında taraflar için hemen kullanabilecekleri seçenekler olmadığından kanal üyeleri birbirlerine çok bağımlı kalmaktadırlar. Bu şekilde karşılıklı bağımlılığın ve güç eşitli
ğinin bilincine varan kanal üyeleri işbirliğinin yaratacağı ek gelirlerden yararlanma yolunu üstün. tutacaklardır.
b -

Denges.iz Güç

Dağıhmı

ve güç'ün dengesiz bir şekilde
· dağılması, dengeli dağılmadan daha çok görülen bir olaydır. Bir kanal üyesinin amaçlarını gerçekleştirmede diğer kanal üyelerine daha
az bağımlı oltl)ası, şeklinde açıklayabileceğimiz dengesiz güç dağı
lımında, bağımlı olmayan kanal üyesi diğer kanal üyelerinden daha
güçlü olacağından kanalı yönetebilecek üye durumuna gelec.e ktir.
Dağıtım kanallarında bağımlılığın

güç dağılımında yapılacak anlaşma ve kurulacak iliş
olan tarafın ağırlığı hissedilecek ve diğer kanal üyegüçlü
kilerde
lerini zorlayabilecektir. Güçlü kanal üyesi kanalın oluşturduğu ek
kôrdan diğer üyelere oranla, daha büyük bir pay alma çabası içinde olacağı ·gibi yapılacak pazarlama işlevlerinin de çoğunu diğer
üyelere yüklemeğe çalışacaktır.
Dengesi~

Dengesiz güç dağılımı kanal üyelerinin
leyecektir. Güçlü üye diğerlerinin kendisine

davranışlarını
karşı

da etkikoymalarını ön,le373

yebilecek ve zayıf üyeler kanal ilişkisinin devamını istediklerinde bu
durumu kabullenmeleri gerekecektir.
Dağıtım

kanallarında

güçlü üyenin

aşırı

talepleri kanal içinde
Zayıf kanal
üyeleri kanal içindeki bu hakka uygun olmayan durumu düzeltmek ve
kendilerini güçlü üyeye karşı korumak için bazı önlemler almak gereğini · duyacaklardır (18 ).
hoşnutsuzluk yaratacağından çatışma olasılığı fazladır.

Dağıtım kanalının

bir sistem olarak yaşayabilmesi her üyenin
ile sistemden sağladığı yararın kanal üyesini
hoşnut edecek şekilde dengelenmesine bağlıdır. Bir üye, kendi katkısının, sağladığı yararları aştığını anladığında durumu düzeltici önlemler alacak veya kanaldan ayrılacaktır. Yukarıda belirttiğimiz gibi,
dengesiz güç dağılımında güçsüz kanal üyeleri, güçlü kanal üyelerinin amaçlarının gerçekleşmesi yönünde zorlanabilmektedir. Güçsüz
kanal üyesinin kanalın 'bu dengesiz durumundan bile - hoşnut kalma
olasılığı vardır. Ekonominin refah dönemlerinde, kanal gelirlerinin dengesiz dağılımı bile güçsüz kanal üyesinin kôr ve büyüme amaçlarını
gerçekleştirmiş olabilir. Böyle bir durumda kendisi.ne belirli _işlevleri
yapması içi n güçlü kanal üyesi tarafından yapılacak baskıyı olumlu
karşılayabilir. «Bir perakendeci (ekonominin) düşüş döneminde üreticinin politikasını cezal.andırıcı bulabilir, ancak aynı politika refah
döneminde önemsiz bir sinirlendirici durum olarak geçilebilir» (19 ). ·Bu
bize dağıt_ım kanallarında dengesiz güç dağılımın kanal üyelerince
benimsenebileceği, ancak sağladıkları yararın yaptıkları katkının altına düştüğü zaman olumsuz bir davranışa geçebileceklerini göstermektedir. Bu durumda güçsüz kanal üyesinin yapacağı iki şey vardır.
Birincisi dengesiz güç dağılımını kabullenip maliyetlerini indirme yoluyla dengesizliği azaltma yollarını arayacak, ikincisi ise güç dağı
lımdaki dengesizliği ortadan kaldırma çabasına girişecektir.
sisteme

yaptığı katkı

1

Maliyetlerin azaltılması zayıf kanal üyesinin, güçlü kanal üyesinin taleplerini karşılayabilmek i·çin yaptığı girişimlerdir. Bu girişim
ler iktisadi olduğu ·gibi, sosyal de olabilmektedir. Güçsüz kanal üyesi
amaçlarını güçlü üyenin amaçları yönüne çevirmekle de dengesiz güç
(1 8 ) Güç uygulamanın çatışma yarattığı durumlar olduğu gibi, çatışmayı gidermek için de ·güç uygulanabilir, -yani çatışma ile güç ilişkisi ·birbirine girmektedir.
( 19 )
Hemy Assael «The Political Role of Trade Associations in Distributive
Conflict Resaluıtiom, Journal of Marketing, Cilt 32, Nisan 1968, s. 24.
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dağılımının olumsuz etkilerini azaltmağa çalışabilir. Örneğin, kısa dö-

nemde kôrını en üst düzeye yükseltmek şeklinde bir amacı olan perakendeci, üretici ile yaptığı görüşmeler sonucu büyüme ve satışları
artırma şeklindeki üreticinin amaçlarını benimseyebilir ve amaçların
uyuşması ·çatışma olasılığını ortadan kaldırdığı gibi, güçsüz üyenin
eşit olmayan güç dağılımından duyabileceği huzursuzluğu da giderebilecektir.
Maliyetlerin azalması dağıtım kanalının yapısında bir değ.işikliğe
neden olmaz. Güç dengesizliği devam ettiği gibi, güçlü üye, isteklerini yapmaları için diğer üyeleri zorlamayı sürdürür.
Güçsüz kanal üyesinin ikinci davranışı güç dağılımındaki dengesizliği ortadan kaldırmak olmaktadır. Güç dağılımındaki dengesizliğin
kendi zararına işlediğini düşünen kanal üyesi kanal sisteminden ayrılmaya karar verebilir. Bu kararı verirken fırsat maliyetini de dikkate .
alması gerekir.
Güçsüz kanal üyesi amaçlarının gerçekleşmesinde yeni araçlar
bulmak, yani güçlü üyeye bağımlılığını azaltmak yoluyla da güç dengesizliğini gidermeğe çalışabilir. B'nin A'ya bağımlılığı, amaçlarını
gerçekleştirebilmek için bulabileceği seçeneklerle ters orantılıdır. Örneğin, bir perakendeci dağıtım kanalından ayrılmadan, çeşitli üreticilerin ürettiği aynı malları bulundurmakla da güçlü üreticinin gücünü azaltabilir veya _diğer bir deyimle kendi gücünü _arttırabilir. Bu
durumun geçerli olabilmesi için güçlü üreticinin malının fazla farklılaşmış bir mal olmaması gerekir.
Güçsüz kanal üyesi güçlü üyenin kendisine

bağımlılığını

faz-

lalaştırmak yoluyla da gücünü arttırabilir. Örneğin belirli bir konuda

giden güçsüz kanal üyesi, bu durum uzmanlaşmaya
gerek duyan güçlü üye karşısında kendi önemini arttırmış ve bir güç
·
·
dengesi sağlamış olacaktır.
uzmanlaşmaya

Son olarak güçsüz kanal üyeleri güçlü üye karşısında birleşmek
yoluyla da kanal içinde güç dengesi sağlıyabilirler. Güçlü bir üretici
herhangi bir güçsüz üyeye bağımlı değildir. Malını sattırabilmek için
kullanabileceği birçok üye vardır. Ancak birçok kanal üyesi karşı
sma birleşmiş olarak çıkarsa, üreticinin seçeneği azalacağından ka~
nal içinqe bir güç dengesi de oluşmuş olacaktır. Bu şekilde kanal üyelerinin birlikte davranışı Galbraith'ın «karşı-güç oluşturma» kavramıdır. Galbraithia göre, kanalın bir ucunda güç birikimi olması, genel375

likle diğer üyeleri tepki
sev keder (20 ).

göstermeğe

ve gücü

azaltmağa

gayret etme-

ğe

için belirli koşulların gerkanal üyelerinin herbiri kanala yaptıkları katkının sağladıkları yarardan fazla olduğuna veya
amaçlarının gerçekleşmesinin önleneceği konusunda aynı korkutma
ile karşılaşmış olduklarına inanmış olmalıdırlar. İkincisi, bütün güçsüz
üyelerin benzer amaçlarının olmasıdır. Bu şekilde amaçların birleş
mesi birlikte davranış ile sonuçlanacaktır. Üçüncüsü ise, birlikte davranacak kanal üyeleri arasında haberleşmenin açık olması ve birlikte
davranma konusunda birbirlerine ,güvenebilmeleri gerekmektedir.
Güçsüz kanal üyelerinin
gerekir. Birincisi,

çekleşmesi

birleşmeleri
birleşecek

Görüldüğü gibi, belirli bir kanal üyesinin diğer üyeleri etkileyebilmesi sadece denetimdeki güç 'kaynaklarının 'büyüklüğüne bağlı olmayıp, etkilenen üye veya üyelerin . direnme yeteneğine ve gücü denglem yolundaki çabalarına da bağlıdır.

Dağıtım kanalında gücü elinde · bulunduran kanal üyesi kanalın
yöneticisi, yani kanal lideri olmaktadır. Bu durum birbirlerine kurumlararası ilişkilerde bağımlı olan üyelerden oluşan dağıtım sistemlerinde sadece gerekli değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir olgudur.
«... bir dağıtım kanalının oluşturmasında veya kanal Qye_leri arasında
bir birlik kurulduğunda, kanal içindeki güç yapısının iktisadi ve sosyolojik durumun incelenmesi ile potansiyel kanal liderinin saptanması gerekir. Bundan sonraki adım bu kanal üyesinin liderl_iği ile
sağlayabileceği (kanalın bütününün yararına) etkili bir performans
getirecek yönetim ilkelerini uygulamaya benimsetmektedir» (21 ). Bu
demektir 'ki, güçlü kanal üyesi, kanalın bütününü etkileyecek işletme
politikalarını ve bunların uygulanmasını ancak elindeki gücü kullanma
yoluyla yapabilecektir.

Dağıtım kanalı içinde güç zaman içinde bir üyeden başka bir
üyeye veya üyelere geçebilmektedir. Nitekim A.B.D.'de 19. yüzyılın
John K. Galbraith, «The Concept of Counter-Vailing Power» A.merican
{20 )
Copitalism, (Houghton Mifflin Co., Boston, 1956), aktaran : Michael Etgar, «Channel
Domination and Countervailing . Power in Distributive Channels», Jo·urnal of Marketing Research, Cilt 13, Ağus·tos W76, s. 255.
( 21 )

Louis W. 'Stern, «Channel Contrnl and lnter-Organizational Management»,
Peter D. Bennet (deri.), Marketing and Economic Development içinde (American
Martke ting Ass·o·ciation, 1965 Fail Conference), s. 663.
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sonuna k.adar dağıtım kanallarında genellikle toptancıların kanal lideri olarak kanalı yönettiğini, ancak 20. yüzyılın başında kanal liderliğinin üreticilere geçtiğini görmekteyiz ve Mallen'e göre, günümüzde büyük" ve ·güçlü perakendecilerin artmasıyla kanal liderliği perakendecilere geçmektedir (22 ). Türkiye' de ise genelleme yapmak doğ
ru olmamakla birlikte, birçok endüstride kanal lideri toptancı veya
üretici oı'maktodır. Görüldüğü gibi, dağıtım kanalının her kesimi (üretici toptancı - perakendeci} kanal lideri olabilmekte, , kanal liderinin
·saptanmasında ise dpğıtım kanalındaki güç dağılımı etkili olmaktadır.

( 22 )
Bruce Mellen «Conflict and Cooperation in Marketing Cha·nnels», Bruce
Mellen (deri.). a.g.k., s. 127-129.
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