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Yaklaşık altmış yıldır ekOnomi ve pazarla'ma konula
rında çalı-

şan

bilim

adamları

pazarl ama fonksiyonlarının farkına varmışlar ve
kanal yapısını belirlemeye tam uygulamasını sağla
mışlardır (1). Bu çalışmalar konusu nda en erken yazııa· r
Butler, Shaw,
Weld, Charin gton, Clarak, Breyer ve Converse tarafından, sonrak
i yazılar ise Stigler , Vaile, Grether, Cox, Alders on ve Bucklin
tarafından
verilmiştir (2 ). Bütün bu kanal fonksiy onalist lerinin
ortak mesajı ise
bu

fonksiyonların

şudurfl
şitli

- Pazarlama fonksiyonları kanal üyeleri
tiplerd eki eyleml erdir.
-

Bu fonksi yonlar

farklı

kanal üyelerine

leştirilebilinir.

tarafından yapılan

değişik karışımlarla

çeyer-

-

Fonksiyonel karışımlar tüketic iye en fazla kôrı SOQlamak (en
fiyatla rla ve / veya en yüksek tatmin ile) veya kanal üyeler
ine
en fazla gücü vermek için mode!lene.bilecektir.
düşük

- Bir veya daha fazla kanal üyesi (potansiyel üyelerde olabilir
)
kendi kôrlarını arttırmak için bir fırsat görürlerse, bundan
yararla nmak için hareke te geçece klerdir .
- Hareke t başarılı olursa ve fonksiy onel karışım yeterli büyüklükte ise, sonuçt a bu da kanal bileşimini değiştirecektir.
Böylece kanal fonksiy onalist leri

bazı

temel sorula ra cevap ara-

yışı içine girmişlerdir. Örneğin en yararlı fonksiy onel
karışım nedir?

Üretim ve Pazarlc ma Ana Bilim Dalı.
Bruce Mallen, «Functio nal Spin - Off: A Key to Anticipa
ting Change in
Distribu tion Structur e», Stewart Henderson, Britt ve Harper
W. Boyd Jr. {per.)
Marketi ng Manage ment and Adminis trative Action icinde,
McGraw Hill lnc .. Tokyo,
1978, s. 31,2.
2
( )
Bruce Mallen, a.g.e .. s. 312.
(3)
Bruce, a.·g.e .. s. 312.
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Bu fonksiyonel
ise,

karışım

kanal

yapısına nasıl

dağıtım kanalında yapılabilecek çeşitli

etkir? gibi sonucta
boyutlardaki değişiklikler

görülmüştür.

Bu değişiklikler Kotl.e r'a göre (4 ) :
- Dağıtım kanalından bazı bireysel aracıları çıkarma veya bunlara ekleme
- Dağıtım kanalı şekillerinden bazıların! çıkarma veya bunlara
eklerne
- Dağıtım kanalını bütün olarak değiştirmedir.
Aynı gruplamayı

Rosenberg de desteklemektedir (5).

Bu gruplama temelde
ledir (6 ).
-

Kanal düzeylerinin

aynı olmasına rağmen

Mallen'e göre

şöy-

sayısında yapılacak değişiklik

Kanalların sayısında yapılacak değiş i klik
Aracıların

tiplerinde yapılacak değişiklik
Her bir düzeyde kullanılacak aracı sayısındaki

Son olarak bu
Kana·ı

gruplamayı

Matthews

şöyle

. değişikliktir.

yapmaktadir (7) :

yapısında yapılacak değişiklik,

- Kanalın kompozisyonunda yapılacak değişiklik,
--:- Kanalın rolünde yapılacak değişiklik,
- Üretici ile kanal arası ilişkilerdeki değişikliktir.
Bu gruplamalardan görülmektedir ki, söz konusu bütün yazarlar,
gerek o malın dağıtımında kullanılan (veya kullanılacak) kanal çeşitleri üzerinde, gerekse kanalın kompozisyonunda yapılacak deği
şikliklerde ortak bir görüş içindedirler. Diğer değişiklikler ise, farklı
açılardan ele alınmaktadır. ·
Kotler tüm yazarlarca ortak değişiklikler o1arak kabul edilenlerbaşka tüm dağıtım sisteminin revizyonunu getirmiştir. Mallen ise
aracı tipleri ve her bir düzeyde kullanılacak aracı sayısındaki değiden

4
( )
Philip Kotlar. «Mariketing Managernent : Anaİysis Planning and Control»
4 th ecl. Prentiee/Hall, ine., Englewood Gliffs, N. J ., 1980, s. 443.
5
( )
Larry J. Rosenberg, «Marketing», Prentiee - Hali, ine .. Englewood Cliffs.
N. J., 1977, s. 492.
(6 )
Bruee Mellen, a.g.e., s. 312.
(7) William E. Matthews, «Changing Ghannels of lndustrial Distribution : Forwarıd lntegration Through Aequisition>ı. Bas1 ılmamış Doktora Tezi, Harvard Business
School, Michigan, 1972, s. 3 - 8.
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olarak olayı ele almıştır. Matthews ise kanalın rolünde ve
kanal arasındaki değişiklikler olarak olayı yorumlamıştır.
ile
üretici
Bizce, daha önce de belirtildiği üzere, tüm yazarlarca ortak olan iki
değişiklik türü ile diğer tüm değişiklik türleri, kanal değişikliği . çeşitleri olarak ele alınmalıdır. Aksi takdirde hangi yazarın gruplaması
alınırsa bazı kanal değişikliği çeşitleri eksik kalabilecektir. Buna göre
kanal değişikliği çeşitleri dört şekilde toplanabilir. Bunlar;

. şiklikler

-

Kanal
Kanal

çeşitlerinin sayısında değişiklik,

çeşidinin

kompozisyonunda

Kanalın rolünde değişiklik,
Kanal sisteminin tümünde

1. Kanal

değişiklik,

değişiklik.

Ceşitlerinin Sayısmda Değişiklik

· Herhangi bir aracı (örneğin üretici) ya birden çok pazara hitap
etmek ya da aynı pazara değişik yollarla mal sürmek için birden çok
8
dağıtım kanalı kullanabilir { ).
Örneğin üretici veya toptancı bir malı tüketicisine. ulaştırmak icin
hem kendi kurduğu dağıtım örgütünden hem ·de diğer profesyonel dağıtım şekillerinden yararlanabilir. Ya da üretici veya toptancı söz
konusu malı hem tüketici hem de endüstriyel pazarlara sunuyorsa,
farklı 'dağıtım l:i>içimlerinden yararlanmak zorunda kalabilir.

Ancak bir mal için uyguİamadaki dağıtım şekillerinin her zaman teoride kurulan model sayısından çok daha az olduğunu da unutma111ak gereklidir. Bu sınırlamadan dolayı ise; yazarlar gelecekteki en
önemli problemlerden birinin «temel dağıtım kanallarından yararlan9
masının belirlenmesi» doğrultusunda olacağını söylemektedirler ( ). Bu
ise belki . de dağıtım kanallarının sayısında değişiklik yapılmasını ge·
rektirebilecektir.
Hunlardan da önemlisi, her aracı devamlı değişen bir cevre icin·
de yaşamak zorundadır. Ve yine bu aracıların yaşamlarını sürdürepilmeleri için, devamlı değişen çevre koşullarına uymaları (genellikle
uzun dönemde) gereklidir. İşte bu nedenlerle aracılar (örneğin üreticiler) bazen o pazar bölümüne veya tüketici tipine mevcut kanalla(8 )

Rıdvan Karalar, «Mamulleriı:ı Dağıtımında Kanallar ve Po.l itikalar, E·SADER. ·

Sayı 1, Oca'k 1971, s. 96.
Gene R. Laczniak, Robert F. Lusch ve Jon G. Udell «Marketing in 1985:
A View From the lvory Tower» Journal of Marketing October, 1977, s. ~.
Cilıt

Vll,

( 9)

491

rıyla

en iyi şekilde ulaşıp ulaşamadıklarını kendilerine sorarlar (10 ).
Bunun sonucunda ise oracılar, değişen rekabet şartlarını karşılaya
bilmek için kanal çeşitlerinin sayılarında azaltma veya çoğaltma zorunluluğunda kalabilirler..
Bu duruma
tedir:

bazı

örnekler

aşağıdaki şekiller

içinde . gösterilmek-

1 - Bir üreticinin mallarını ülke çapında profesyonel dağıtım
. örgütlerince dqğıttırdığını düşünelim (11 ). Ve bu işletmenin dağıtım sistemini değiştireceğini ve sadece kendi dağıtım kanalı ile mallarını pazara ulaştıracağını varsayalım. İşletme çoğu zaman bu şartlarda, ne
kanaldaki aksaklıkları giderebilecek ne de bu şekildeki kanal deği
şikliği verinde olacaktır. Sonuçta işletme, rahatlıkla ulaşabileceği belli
bir coğrafi bölgede toplanmış olan, belirli büyüklükteki müşterilerine
kendi dağıtım gücü ile ulaşmayı tercih edebilir. Diğer, büyük fakat
coğrafi olarak dağınık durumda bulunan müşterilerine ise ulaşma
da profesyonel dağıtıcılardan yararlanmaya devamı · öngörebilir. Bu
koşullar altında artık üreticinin . ürününün dağıtım şeklinin bir bölümünde yer aldığı ve eski dağıtım kanalı şekline ilave olarak yeni bir
şekli de getirdiği görülmektedir.
2 - Bu şekilde ikinci bir tip kanal değişikliği ise mevcut bir ürüne yepyeni bir dağıtım şekli bulunması durumunda oluşur. Diyelim ki
üretici halenki dağıtım şekli ile ulaşılamayan yeni bir pazar bölümüne
girmeyi düşünüyor. Bu yeni pazar bölümüne eski kanal şekli ile girilirse herhangi bir kanal değişikliği söz konusu değildir. Ancak bu
pazar bölümüne farklı bir kanal yapısı ile girilirse (örneğin tüketicilere eskisinden fqrklı ve yepyeni tüccar ve/veya yardımcı aracı türleri ile ulaşılması öngörüJür ise) yine kanal çeşitlerinde bir değişiklik
yapılması söz konusu olur.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, söz konusu kanal deği
yeni şekillerin uygulanmasından dolayı, eski kanal şe
killerinin hemen terkedilmemekte olduğudur.

şikliklerinde,

il. Kanal Çeşidinin Kompozisyonunda Değişiklik

Bu tip kanal değişikliği genellikle üç şekilde oluşur:
1 - Mevcut kanal düzeylerinin sayısında değişiklik,
( 10)
( 11 )
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Philip Kotler, a,g.e .. s. 443.
William E. Matthews, a.g.e., s. 4 - 5.

2 3 -

Mevcut kanal düzeylerind eki aracı sayısında değişiklik,
Mevcut kanal düzeylerind eki aracı tiplerinde değişikliktir.

Mevcut Kanal Düzeylerini n
Kanal düzeylerinin
yapılmış olunur.

Sayısmda1 Değişiklik

sayısında değişiklik başlıca

Mevcut Ka·nal Düzeylerindeki

üç

şekilde

olabilir.

Aracı Sayısında Değişiklik

Bu durumu . perakendec i düzeyinde açıklayabilmek için şu soru
sorulmalıdır. Belli bir coğrafi bölgede ve belli bir kanal düzeyinde
tek mi, bir kaç mı yoksa birçok aracı mı kullanılması gerekmekte dir (1 2 )? Bu sorunun cevabı pek tabiidir ki satılacak ürünün satış yerlerinin (perakendeci düzeyinde) yoğunluğu ile belirlenece ktir. Örneğin dağıtım politikası, satılabilecek herhangi bir yerde bu ürünün satışını içeriyorsa, o zaman yaygın dağıtım politikasının öngörüleri uygulanacak ve satılabilecek tüm yerlere dağıtım yap·ılryıası gerekecektir. Ancak süreç içinde ortaya çıkacak değişikliklerden (örneğin,
hükümetin koyduğu sınırlamala~dan) dolayı bu perakendec i türlerinin bazılarında satış yapılması engelleneb ilir. işte bu durumda kanaldaki düzeylerin aracı sayısında' bir değişiklik yapılması . kaçınılmaz
olacaktır. Doğaldır ki, bu aracıların çıkarılması yerine değişik biçimlerinin eklenmesi de söz konusu olabilecekti r.,
Durum diğer düzeylerde ki aracılar açısından ise, tal'l) rekabet
şartlarını sağlayan bir yapı esas alınarak değerlendirilmelidir.
Mevcut Kanal Düzeylerind eki

Aracı

Tiplerinde

Değı işiklik

Kanaldaki aracıların tüccar ve yardımcı aracılar olarak gruplandığına daha önce değinilmişti. Bu doğrultuda da aracılar, toptancılar p·e rakendecile r ve yardımcı aracılar olarak ele alınmıştı. Uygulamad a
bu her bir aracı tipinin birçok şekilleri söz konusu olmaktadır.
1. durum
Kanal üyeleri dikey

bütünleşmeye gitmiş

olabilir. Bu

bütünleşme

Bruce Mellen, «Selecting Channels of Distribution for Consumer Products»;
( 12)
Victor P. Buell (Der.) Handbook of Modern Marketing içinde, McGraw Hill ine.,
New York, 1970, s. 4 - 17.
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çeşidinin üç tipine daha önce değinilmişti. Her üç bütünleşme şeklin

de de kanal düzeylerinin sayısında gözle görülebilen veya görülmeyen bir değişiklik söz konusudur.
2. durum
Kanal düzeylerini oluşturan aracı grupları, gelişen şartlar içinde
kanaldan ya çıkmak ve/veya çıkarılmak ya da biçim değiştirmek zorunda kalabilir. Bu durumda da yine bir kanal düzeyi sayısında değişiklik söz konusudur. Bu durum genellikle yardımcı aracı tiplerinde
görülen bir durumdur.
3. durum·
Kanal düzeylerinin sayısındaki son değişiklik ise, yeni bir aracı
kanalda yer alması şeklinde olabilir. Yine bu yecıi aracının
kanalda görev alması ile kanal düzeylerinin sayıs~nda bir değişiklik
Örneğin perakendeciler işleyiş yöntemleri acısından temelde iki
kçıtegoriye ayrılırlar (12 ). Bunlar dükkônlı perakendeciler ve dükkônsız
perakendecilerdir. Dükkônsız perakendecilere örnek olarak, postalama ile satış, kapı kapı dolaşarak satış gösterilebilinir. · Satılan malın
çeşidine göre dükkônlı perakendecilere ise, ·genel mağazalar, sınırlı
türde mal satan mağazalar, özel mağazalar örnek olarak gösterilebilinir.
Diyelim ki bir işletme perakendeci düzeyinde, yukarıda sayılan
dükkônlı perakendeci tiplerinin hepsi ile malını tüketicisine ulaştırı
yor olsun. Eğer bu işletme artık malır;ıı özel mağazalar aracılığıyla
tüketicisine ulaştırmaktan vazgeçerse, o zaman kanal düzeyindeki
aracı tipinde bir değişiklik yapmış olur. Tabii bu durumun türevleri
sadece · dükkônlı/dükkônsız ve/veya satılan malın türüne göre olan
perakendeci çeşitlerinden, başka şekiller için de geçerlidir. Örneğin
söz konusu durum sahiplik acısından perakendecilik ve büyüklüğüne
göre perakendecilik acısından da birçok aracı tipinde değişikliği gerekli k~lacaktır.
çeşidinin

111. Kanahn Rolünde . Değişiklik
' Kanalın sayısındaki değişiklikten bahsederken, aracıların ya birden çok pazara hitap etmek ya da aynı pazara deği~ik yollarla mal
( 13)
Tuncay Kocamaz. «Sosyal Bir Sistem Olarak Dağıtım Kanalları». Doçentlik
Tezi, İstanbul, 1980, s. rn.
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sürmek için, birden çok dağıtım kanalından yararlandıklarına değinil
mişti. İşte ·c evre koşullarındaki değişmelerden dolayı üretici veya
aracılar kullandıkları temel kanalın, yerine aynı anda daha az yararıanıian bir başka kanalı geçirebilirler. Veya aynı baskılardan dolayı
kanal üyelerinin rollerinde bazı değişmeler söz konusu olabiliL( 14 ). İş
te bunun sonucunda ise, yine bir kanal değişikliği ortaya çıkar.
temel kanal yerine daha az kullanılan bir kanalı geDiyelim ki bir mal tüketici.l erin % SO'ine
A kanalı ile ulaştırılmaktadır ve B ve C kanallarının tüketicilere
0 malı ulaştırma payları ise % 10'ardır. Eğer A . kanalının payı % 40'a
düşürülür ve diğer kanç:ılların payı % 30'ar olarak değiştirilir ise, kanalların rollerinde bir değişiklik yapılmış olur.
Kullanılan

çirme

şu şekilde .olmaktadır.

Kanaldaki aracılqrın rolleri değiştirilerek de yine kançıl değişikliği
yapılabilir. Bu duruma bir aracının malı pazara sunuş şeklinde veya
sağladığı hizmetlerde, değişiklik yapması ve/veya yapmak zorunda
kalması, örnek olarak gösterilebilinir.

iV. Kanal Sisteminin Tümünde

Değişiklik

Bu değişiklik, kanal değişikliği tipleri içindeki en zor verilen ve
en az görülen şekildir. Bu durumda eskiden kullanılan kanal çeşitleri
terkedilir ve bunun yerlerine tamamen farklı bir dağıtım türü uygulan_,
maya konulur. Örnek olarak bir otomobil üreticisinin bağımsız aracılar
yerine, işletme sahipliğindeki aracıları kullanma kararı gösterilebilinir (15 ).

SONUC
Görüldüğü gibi dağıtım kanallarında kanal değişikliği çeşitleri baş
dört ana gruplama içinde gösterilmiştir. Ancak bu gruplamoların
da kendi içlerinde farklı şekilleri söz konusudur. Buraya kadar anlatılanlar bir şekil yardımıyla özetlenirse aşağıdaki gibi bir durum ortaya
lıca

çıkmaktadır.

William E. Matthews. a.g.e .. s. 6 - 7.
Philip Kotler, «Principles of Marketing». Prentice/Hall ine., Englewood
Cliffs, N. J., 1980, s. 443.
( 14 )

( 15)
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KANAL DEGİŞİKLİGİ CEŞİTLERİ

·~

ı

ı

Çeşitlerinin Sayısında

Kanal

Değişiklik

ı
Eski kanalla
birliikte yeni
bir kanalı kullanma deği
şikliği

l

'ı

Kanal

Çeşidinin

ı

Kompozisyonunda

,ı

'

ı

ı----ı--

Mevcut kanal
düzeylerinin
sayısında

Mevcut ·kanal
·düzeylerindeki aracı

değişi'kliği

değişi'kl i'k

say·ısnıda

Mevcut ·'kanal
düzeylerindeki aracı
tiplerinde

a) Dikey bü-

değişiıklik

değişi 1 klik

tünleşme

aLAracı

a) Tüccar
aracılar düzeyinde deği
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so-
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sı

Gelişen
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değiş
deği
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c) Yeni bir
aracı
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nin :kanalda
yer alması
değişik! iği

saartmasonucu

yısının

değişiklik

b)

Aracı

şiklik

sayısının azalması sonucu

düzeyinde de-

değişB<li'k

ğişiklik

b)

Yardımcı

aracılar

ı

Rolünde

Değişiklik

.

Yepyeni bir
kana) şe,l<li
kullanma

nucu
lik

Kanalın

11

Değişiklik'

.

ı

ı

Kanal çeşit
lerinin rollerinde deği

rollerinde

şikli'k

değişiklik

Kanalda1ki
aracıların

Kanal Sisteminin tümünde

değişiklik
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