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Dağıtım Kanallarında

Liderlik
Tuncay KOCAMAZ("')

pazarlama stratejisinin denetlenebilen eleBirçok temel pazarlama kitabı datanıtım gibi üretici tarafından deve
fiyat
mal,
da
kanalının
ğıtım
1
netlenebilen elemanlardan olduğunu belirtmektedir ( ). Bu demekthki üretici, kanal üyelerini kendi saptayacağı amaçlara uygun davranmağa zorlayabilecek veya hiç değilse onları etkileyebilece ktir.
Dağıtım

kanalları

manları arasında sayılmaktadır.

Bunun olabilmesi ancak üreticinin kanalın diğer üyelerinden daha güçlü olmas·ı ve kolayca kendisinden vazgeçilmemesi durumunda geçerlidir. Üretici her zaman bu koşullara uygun düşmemekte
dir.
Kanal liderliği, arzulanan düzeyde bir kanal performansı sağ
lamak veya koruyabilmek için, diğer kanal üyelerinin katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla ve onların davranışlarını etkilemek isteğiyle güç uygulanmaktadır, şeklinde tanımlanabilir (2) .
bir tanıma göre, «Liderlik, denetim
yetki ve güç uygulamaktır» {3 ) .
Diğer

sağlamak amacıyla

halde liderliği bir süreç olarak kabul edersek, bu sürecin
girdisi güç veya onun bir bölümü olan yetki, çıktı'sı ise denetim
olmaktadır. Kanal içindeki güç ilişkisinde olduğu gibi, kanal denetimi de salt olmayıp belirli işlevlere bağlıdır. Örneğin kanal içinde
malının kalitesi ve satış fiyatını denetlerken, parekendeci bulundurulacak envanter ve alıcıya sağlanacak hizmet düzeyi.ni denetleŞu

f' ) Doçent Doktor - İşletme Bölümü.
1) E. Jerome McCarty, Essentials of Marketing, (Richard D. lrwin, ine, lllinois, 1982). s. 35; Tunç Erem, Yönetim Acısından Pazarlama, (Hilal Matbaacılık
Koli. Şti. İstanbul .. 1978). ·s. 18.
2) Louis W. Stern ve Adel , ı. . El-Ansary, Marketing Ohannels, (Prentice-Hall,
·
ine., New Jersey, 1977). s. 309·.
3) Adel 1. El-Ansary ve Robert A. Robicheau.x, «A. Theory of Channel Control: Revisited», Journal of Marketing, Cilt 38, Ocak 1974, s. 2.
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yeb ilir ve üret ici bun u etkileyemey
ebilir. Kanal içindeki denetim düzeyi denetleyen üyenin gücünden
'başka. den etle nen üyenin
dayanabilme ve katl ana bilm e dereces
i ile bu üye tarafından denetleme
isteğine bağlıdır. Dağıtım
kanalında soğlanan den etim
düzeyi sadece kanal üyelerinin perf orm ans
düzeyini etkilemez. Onların bu
kanal ilişkisinden duydukları hoşn
utluğu da etki ler. Kan ·aı
üyelerinin hoşnutluğunun artması kana
lın performansının artmasın
ı, bu
da üyelerin denetime katl ana bilm
e derecesini artıracaktır. Şu halde deneti~in başarısı kanal lide
rinin başarısına bağlanmaktadır.
Kanal liderinin

başarısı çeşitli kqn al-iç i
ve kanal-dışı etmenlerBunlardan bazıları; kanal liderinin
güç kaynak larına diğer üye lerin verd
ikle ri önemin derecesi, kanal lide
rinin güç
kaynaklarını den etle med eki
başarısı". diğer seç ene kler
in çekiciliği,
raki p dağıtım kanallarının eylemle
ri ve sosyal, poli tik ·ve iktis adi
çevredeki de9işmelerdir.

den

oluşmaktadır.

Kanal lide rinin en önemli görevi,
güc ünü kull ana rak kanal için de işbirliği ve düzenleştirmeyi sağl
amak. çatışmanın kötü yönl
~
rini önlemek, kısacası kanalı yön
etm ek olmalıdı
r.

Dağ ı tım

kanalının

bir kanal lideri tarafından yönetilm
esi fizik ~
sel dağıtım gide rleri nde de tasa
rruf lara olan ak verecektir. Kanal
içindeki üyelerin herqiri kendisine
düşen fizik sel dağıtım göre
vler ini en iyi şekilde yapma çabası için
ded ir ve bun lar tek tek ele alın
dığı ,nda · başarılı görü lme kted
ir. An.c ak dağıtım kanalı sisteminin
bütünü dikk ate alınınca aynı eyle
mlerin gereksiz yere tekrarlandığ
ı
görü lebi lme kted ir. Bunun giderilm
esi ise kanalın bütününün . yönetimi ile olasıdır. Bu yüzden bir kan
al lide rinin saptanması ve kanalın
bu lide r tarafından yön etilm esi bütü
n kanal sistemini ve kanal üyelerini ilgil end irec ek fiziksel dağıtım
mal iyet lerin de tasa rruf lara ola- .
nak verecektir. Örneğin bu yolla
gereksiz dep olam alar orta dan k·aı
dırılabilece
ktir .

Kanal liderinin gereği orta ya çıkt
ıktan sonra, kanalı hangi
üyenin yönetmesinin dah a uygun olac
ağı soru nu beli rme kted ir. Kana
lı
hem üret ici. hem toptancı, hem
de perakendeci yönetebilir. Bun
ların herb irini n kendine has
·öze llikle ri vardır.
1-

Üre ticin in Kanal Lideri Olması

Genellikle büyük üret icile r kanal
lideri olar ak kabul edilirler.
Rekabet ettik leri pazardaki etki nlik
leri ve büy üklü kler i onla ra be392

lirli güç kaynaklarını uygulama olanağı verir. Büyük üreticilerin
parasal olanaklarının - fazla olması onlara bir üstünlük sağlar. - Daha fazla tanıtım faaliyetinde bulunabilirl er. Ayrıca yeni mal araştır
ma ve geliştirme, pazar ile ilgili bilgilerin toplanması, aracılara indirimler tanıma ve destek olma qibi parasal gücün verdiği olanaklardan yararl~narak malları~ı tüketicinin - eline gecene kadar izleyip denetleyeb ilirler.
Ufak üreticiler ise ürettikleri mal üzerinde denetimlerini, ancak
mallarının tüketici üzerinde iyi bir imge bırakması halinde sürdürebilirler. Parasal güçlerinin yetersiz olmasına karşı, mallarının iyi ol ması onlara kullanacakları aracıları ·seçme . ve denetleme olanağı
verir. Craig ·ve Gabler bu durumu seneler önce sezmiş ve şöyle demişlerdir: «Var olan talep ile yeni yaratılan talep arzı geçtikçe satış
kolay ve maliyetleri düşük olur. istenen bir malı yapabilen kimse, ·
o malır. dağıtımının yönlendirilm esinde ve idaresinde stratejik bir
durumda demektir» ("'). Tüketici bağımlılığı yaratılmış önemli bir malın üreticisi, bu malı satacak aracılara göre, malının denetimi yönünden belirli «hak»lara sahip demektir. Satış koşullarını v~ alıcıda
yaratmak istediği imgeyi aracılara zorla kabul ettirebilir. Esasında
bu isteklerini kabul edecek aracıları seçmek yoluyla ödüllendirm e
ve cezalandırma güçlerini kullanabilir.
Üreticinin malı tüketicilerc e rakip mallardan farklı olarak değer-
lendiriliyorsa, üreticiye bu farklılık bir güç kazandıracaktır. Bu etmen, özellikle kendin seç-al (self-service) yöntemiyle mal satılan
perake~deci kuruluşların kullanılması gere-ktiğinde, yani satış personelinin malın satışında alıcıyı etkiliyemediği durumlarda daha da
önem kazanacaktır. Üretici, kuvvetli bir marka imgesi yaratabilmiş
se, aracılar tüketicinin talebini etkiliyemiye ceklerinden üreticinin koşullarını kabul etmek zorunda kalırlar.
Üretici yeni bir mal geliştirmekle bazı risklere girmiş bulunmaktadır. Üretici kesimin sabit maliyetleri ticaret kesiminden genellikle daha fazla olmaktadır. su· yüksek sabit maliyetlerin karşı
lanması yüksek bir satış gelirinin sağlanmasıyla mümkündü r. Şu
4) Davit R. Craig ve Werner K. Gablen, «The Comp:etitive· Struggla for Market Control», The An na Is of the American Academy o·f Political and S·ocial
ience Cilt 209, Mayıs 1940, s. 99; aktaran: 'Robert -W. Little-, «The Marketing
Sc_
C-hannel: Who Should Lead Tihis Extra-corpora te Organization?» Journal of tyıar
keting, Cilt- 34, Ocak 1970, s. 34.
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halde, üre tici malının dağıtımın
da bu yük sek satışın sağ
lanması hedefinden har eke t ede cek ve
kendisini bu hedefe ulaştıra
cağına
inandığı aracılar _ile malı
nın dağıtımını yapacakt
ır. Bunu yap ark en
aracıla~ın roll erin i beli
rleyecek, kan(,lın oluşturacağı
kaynakların
dağıtımını etki leye ce'k
tir.
Yukarıdaki görüşlerden
har eke t edersek, dağıtım kana
lını üreticin in yönettiği, yani kanal
lide rini n üre tici olduğu son ucu
na var mak ger eke cek tir. Anc ak bun
un olab ilme si için üre ticin in
güc
ünü n
diğer kanal üye leri nde
n daha fazla olması gerekir
.

Ayrıca kanal lide rler ind
e bu güç olsa bile, üre ticil eri
kanal lideri ola rak kabul etmeden önc
e, · bazı fak törl eri de dikk ate
alm amız ger eke cek tir. önc e,
üre ticid e kanalı yön etm ek şek
linde bir isteğin her zaman bulunmadı
ğını gör me ktey iz. Üre ticin
in ilişkisi kendisine mal sata n ve kendisinde
n mal satın alan kişilerle olm
aktadır.
Birç ok üre tici malının kendisi
rrden çıktıktan sonra ne olac
ağı,
veya
hangi ellerden geçeceği ile
ilgilenmez. «Bir üre tici kendisi
ni
·-ka
nalın başında gör me yip,
kendisine mal sat anl arla kan
al arasında bir
halk a oluşturduğunu düşünebi
lir» (5 ). Üre tici kendi ama
çlarını kısa
dönemde gerçekleştirmekte.n
başka birşey düşünmeye
bil
ir.
Aynı görüşler aracılar için de geç
erli dir. Üre tici iktis adi kaynakla
rını
malın
dağıtımı için har cam ak
yerine, aracıların güc üne güv
end
iği
nde
, bu
kaynakları malının geli
ştirilmesi ve araştırma
eylemlerinin yapılma
sında kullanmayı üstü
n tuta bilir .
Ayrıca üre ticin in güc
ü, kullanmayı düşündüğü arac
ıların pazar lam a politikalarını etk ilem
eye yetm eye bilir . Özellikle büy
ük ve
güç lü toptancı ve per ake nde
cile r yolu yla malının dağıtımı
nı
iste diğinde böyle bir dur um
la karşılaşması olasıdır. «Ge
nell
ikle
arac
ılar
da . . üre ticil er kad ar se_çme
özgürlüğüne sah iptir ler. Öze
llikl
e,
ikame olanakları bulunduğunda,
iste me dikl eri üre ticin in malını
sat ma k
zor und a değildirler» (6 ). Böyle
büy ük aracılarla çalışma~ zor
und a
olan üre ticil er, kanalı yön etm
ek bir yana, mallarını sattırab
ilme
k
için bu aracılara hoş gör ünm
ek onl ara aşırı çıkarlar sağlam
ak
zorunda kala bilir ler. Çünkü bu
aracılardan satın alan
alıcılar, aldık
ları ma llar dan çok bu
işletmelere duydukları
güv
en,
yan
i yaratılmış
olan mağaza imgesi nedeniy
le bu işletmeleri seçerler.

5) Phil lip McV ey, «Are Cha
nnel s of Dist ribu tion Wha t
the Text book s Say?»
Jour nal of Mar ketin g, Cilt
24, Oca k 1960, s. 62.
6) Loui s W. Ster n ve Ade l
1. El-A nsar y, a.g.k., s. 435.
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üreticiler hukuksal, önderlik ve uzmanlık güçlerini kullanmak
yoluyla da kanal liderliği yapabilirler. Kendilerinde bu güç kaynakl arından bir veya birkaçının bulunması, kanalın diğer üyelerine, pa zarın belirsizliklerin e karşı korunma, tüketicilere daha iyi hizmet
sağlama, yeniliklerden yararlanma gibi güvenceler verebilmeleri yönünden kanal liderliklerinin tanıması ve kabul edilmesini kolaylaş
tırır. Bu güç unsur l arının aracılar elinde toplanması ise kanal liderliğinin onlara geçmesine neden olabilir.

2 -Toptan c ın ın Kanal Lideri;

O l ması

liderlik güç temeline dayandığından toptancı aracıların lider olabilmesi için perakendeci ve üreticilerin çok
sayıda küçük kuruluşJardan oluşması, finansal kaynaklarının az ve
sın ı rlı olması, coğrafi açıdan dağınık bulunması ve pazarlama alanında yeterince uzmanlaşmamış bulunmaları gerekir. Bu koşullar ülkenin iktisadi gelişmesi ile çok yakından ilgilidir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde üreticinin dağıtım kanalı içinde lider . olduğu artık
çok ender görülmektedir .
Dağıtım kanallarında

Türkiye için çok geçerlidir. Bir çok
endüstri dalında üreticiler pazarlama işlevleri ile ilgili olarak yerine
getirmeleri gereken görevlerin çoğunu, bazen tamamını aracı kurumlara bırakmaktadırlar. Aracı kurumların pazarlama işlevlerinin
birçoğunu üstlenmeleri, onların dağıtım kanallarında-ki önemlerinin
ve sayılarının artmasına neden olmaktadır.
Yukarıda

sayılan

koşullar

Türkiye' de toptancı, · bir çok endüstri dalında pazarı yönetmekte, üretimde ve dağıtımda etkili olmaktadır . Bu nedenle bu endüstrilerde kanal lideri olmaları doğaldır.
ekonomilerde ür.e ticiler ve perakendecile r büyüdükçe toptancıların gördüğü pazarlama işlevlerini de yapmağa baş
ladıklarından toptancıların önemi gittikçe azalmaktadır. Üreticiler
mallarını kendileri pazarlama yolunu seçmekte, perakendecile r ise
üreticiden doğrudan satın almakla bazı indirimlerden yararlanma
yoluna gitmektedirler .
Gelişmiş ·

ülkelerde, özellikle AB.D.'de toptançının kanal lideri
durumunu sözleşmeli dikey pazarlama sistemlerinden toptancının gönüllü perakendecile rden oluşturduğu gruplarda görmekteyiz. Toptancı b.ir sayıda bağımsız perakendecile rle sözleşme yaGelişmiş

olması
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parak onların mal ·gerek sinme lerini karşılamakta
ve belirli pazarlama hizme tlerin i görm ekted ir. Perak ende ciler
grubun simgesinden
veya varsa toptancının marka adının yarattığı simge
den, büyük ölçüde yapılacak tanıtımdan ve diğer yardımlardan
yararlanırlar. Toptancı ise belirli büyük lükte bir alıcıyı
oluşturduğundan satış garantisi ve büyük mikta rda satışın sağlayacağı
artırımlardan yarar lanır. Ayrıca perak ende ciler, toptancını
n uzmanlığına güvenmiş olduklarından onun kanalı yönet mesin
i uygun görm ekte ve ona bağımlı olmaktadırlar. Toptancı, büyük
bir perakendeci grubu için mal
sağlama durum unda olduğundan, üretic
ilerde n büyük mikta rlarda
mal satın alacaktır. Seçebileceği üretic ilerin sayısı
arttıkça da, kendi denetimini kabul edecek üretic iyi bulm ak zor
olmayacak, perakendecilerde olduğu gibi, -üreticilerin de pazar
lama politikalarını ·
etkiliy ebilec ekler dir.
Dağıtım kanallarında toptancının gücün
ü oluşturan diğer bir
yöntem ise toptancının kendi özel markasını kulla
nmasıdır (7). Toptancının özel markası için yapacağı tanıtı
m foaliy etleri nin başarılı
olması, malların fazla farklılaşmamış
olması, sık sık satın alınması
ve bu malların talebi nin önceden _oluşmuş bulun
ması koşullarına
bağlıdır. - Bununla birlikt e, toptancının kendi
markasını kullandığı,
rakiplerinden olduk ça az farklı bir malı satabilmes
i için fiyatını da
çekic i tutması gerekir. Ayrıca toptancı önemli
mal dizilerinde . özel
bir marka oluşturamadıkça sağlayacağı denetim
fazla olmay acaktır. Özel mark a oluşturma, görüldüğü gibi,
malın olduk ça iyi kali teli bir mal olması yanında, büyük bir parasal gücü
ve önemli miktarda tanıtım faaliy etini gerek tirir. Bu yüzden özel
marka yoluyla kanala hükmetmek, kolay bir iş olmak tan uzaktır (8
). Bu neden le geliş
miş ülkele rde birço k toptancı bu yolla
kanalı dene tleme kten çok
pazardaki yerini koruma çabasındadır. Seçimli
dağıtım, rekab etin
fazla olduğu mal dizilerinden kaçınma, v·e arıcıy
a sağlanan hizme tleri, etkinliği fazla olanl ar ile sınırlandırma, bu
amaçla uygulanan
politikalardandır. Toptancı bu yolla gücün
ü belirli mallar, belirli üretici ve perak ende ciler üzerinde yoğunlaştırılmış
olmakla kanal yönetiminde etkinliğini korumuş olur.

7) Edwin H. Lewis, «Channel Manag ement by
Wholesalers» Robert L. Klng
(deri.), Marketing and the New Science o-f Planni
ng icinde (American Marke ting
Assoc iation, Chicago, 196B), s. 138, aktara n: Louis
W. 1Stern ve Adel ı. El-Ansary,
a.-g.k., s. 438.
8) Aynı yerde. s. 438.
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Gelişmiş ekonomile rde perakendeqiye sağlanan hizmetlerden,

kanal içinde önderlik kazandırabilecek bir tanesi ise bil·
gi işlem sistemidir.
Belirli bir aracının hakim olmadığı, bağımsız perakendeci . ve
toptancıların gevşek bir birlik oluşturduğu ;bir dağıtım kanalında
toptancılardan biri, kurumlar arası . bilgi sistemi kurarak, bir sayı
da perakendeciyi kendisine bağlamak yoluyla liderliği kazanabilir (9). örneğin bir toptancı kuracağı bir bilgisayar dan kendisine bağ
lı olan perukend ecileri de yararland1rabilir. Envanter yönetimi, alacak hesaplarının tutulması, ücret bordrolarının hazırlanması ve benzeri hizmetler perakend eciler için çok değer verecekleri ve gerek
parasal yönden, gerek personel yönünden büyük artırımlar sağlı
yabilecekleri konulardır. Gerçekte, bu hizmetleri s·atın alabilecek - ·
ıeri birçok ticari hizmet büroları da vardır. Ancak toptancının böyle bir hizmeti ücretsiz sağlaryıası onlar için çekici olmakta, toptancı için ise aynı bilgileri kendisi de kullandığından fazla bir programlama gerekmeden bu hizmeti verebilmektedir. Ayrıca perakendecilerin envanter durumlarını bileceğinden, kendi stoklarını daha
iyi yönetebilmekte ve üreticiye üretim planlamasında kullanabil eceği talep ile ilgili çok döğru ve gerekli bilgileri sağlıyabilmekte
dir. Toptancının yapacağı bu hizmetler hem üreticiyi hem de pe-

toptancıya

rakendeciyi kendisine

bağlayacaktır.

ülkelerde üretici ve perakend ecilerin geniş olanaklara sahip olması ve toptancının yaptığı hizmetleri de yapabilmeleri, birçok endüstrid e toptancı kuruluşların önemlerinin azalması
na yol açılmıştır. Bu nedenle toptancının kanal lideri olması bu
ülkelerde oldukça az· görülmek tedir.
Gelişmiş

3-

Perakendecinin Kanal Lideri

Olması

Perakendecilerin kanal lideri olmaları onların güç uygulama yeteneklerine bağlı olduğundan biz burada perakend ecileri büyük ve .
küçük olarak ikiye ayırarak incelemeyi uygun görmekteyiz.
Büyük perakendeciler, alış ve satış miktarlarının büyüklüğü nedeniyle geriye doğru bütünleşme olanaklarına sohip kuruluşlardır.
Bunlar doğrudan üreticiden satın alarak toptancılara sağlanan in9) Louis W. Stern ve C. Samuel Craig, «lnterorganizational Data Systems:
The Computer and Distribution», Journaı of Retailin·g, Cilt 47, Yaz. 1971, s. 83.
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diri mle rde n yar arla nar ak tük
etic iler e daha ucuza mal
sat abi lirle r
ve toptancının gör evl erin i
üst len ebi lirle r. Bu per ake nde
cile
r ger iye
doğru yôni toptancı ile
bütünleşmiş kuruluşlardı
r. Geriye doğru bütünleşme bazen per ake
nde cin in sattığı malları ken
di üretmesi şek
linde de ola bilir . Bu dur um da
perakendeci, toptancı ve üre
tici nitelikle ri esas niteliği per ake nde
cilik olan bir işletmede birleş
miş
olur.
Bu kuruluşlar ger ek. satış yön
ünden, gerekse parasal ola
nakları yönünden bir çok toptancıdan
hat ta üre tici den daha güç lüd
ürle r. Bu
güç leri onlara, için de bulund
ukları dağıtım kanalını
yön etm e ola - ·
nağı ver ir. Büy ük kur
uluşlar olmaları pazarı
ve alıcıları iyi tanıma
larını ger ekt irir. Ayrıca
bu bilg iler i sağlayacak ara
ştırma per son eli
kullanma olanakları da vard
ır. Şöylece paz ard aki
bel.irsizliği azaltıp, ver dik leri kar arla
rda ki doğruluk oranını yük sel
teb ilirl er.
Büyük per ake nde ci kuruluşla
r tük etic iler le çok yak
ından ilişki
de olduklarından malların
pazarlanmasında çok
öne
mli
olan bilg ileri top lay abi lec ek durumdadı
rlar. Bu bilg iler in top
lanıp değerlendi
rilmesi onl ara eko nom ik güç
leri yanında uzmanlık gücü
de sağlar.
Diğer kan al üye leri ayn
ı bilg iler i çok dah a
masraflı ve uzun zam
anda top lay abi lirle r.
Büyük per ake nde ci kuruluşla
r gen elli kle işletme
yer leri ni pazar için de önemli kon um lard
a (Mevki) seç tikl erin den üre
tici ler için
ulaşılması zor unl u kuru
luşlardır. Hiz me t etti
kle
ri
paz
ar
büy
üdü kçe
önemleri ve kan al lideri olm
a olasılıkları arta r. Satış mikt
arla
rı büyük olduğundan bu işletmel
eri kaybeden üre tici ler
büy
ük
bir paz ar
payı kaybetmiş olurıa·r
.

Büy ük per ake nde ci kuruluşla
r tanıtım için büt çel
erin de önemli
mik tarl ar ayırabil.diklerinden
işletmelerine bağımlıl
ık
yar ata bili rler .
Büyük per ake nde cile rde öze
l ma rka uygulaması da yay
gındır. Ancak top tan cila rda olduğu gib
i per ake nde cile rde de özel
ma rka ma- .
· lın pazarda kabul bulunması
hal ind e başarılı olur. ·
İlginçtir ki, yet erli güç leri
olmasına karşın, kanal yön
etim i her
zaman büy ük per ake nde cile
r tarafından yapılmamaktadır
.
Kanalın
büt ünü nü (ilgilendiren) yeni
ma l geliştirme, tanıtım ve env
ant
er politikaları gib i kon ula rda
kuv vet le etk ili olm ak yerine
, bel irli tip ayrıcalıklar sağlamakla
daha fazla ilgi len dik leri gör
ülm ekt edi r (1°). Bu
L

s.

10) Roger A. Dick inso-n, «Ch
annel Man age men t by Larg
e Retailers» Rob ert
King (Deri.), a ..g.k., s. 128',
akta ran: Louis W. Stern ve
Adel 1. El - Ansary, a.g.k.,
442.
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nedenle kanal liderinin ilgilenmesi gereken . yeni mal geliştirme ve
talep yaratma gibi iki önemli eylem büyük perakendecilerce bir kenara atılmaktadır. Oysa tüketiciye çok yakın olmaları nedeniyle onların isteklerini saptayıp ona göre yeni malların üretilmesini sağ
layabilecek durumdadırlar. Ancak bu tür işletmelerin çoğu güçlerinin önemli bir bölümünü o anda bulunan talebi .karşılamağa harcamaktadırlar. Böylece kanal liderliğinin yanlış olarak üreticilere
geçmesine neden olmaktadırlar.
Küçük perakendeciler ise genellikle yeterli güçleri olmaması
nedeniyle kanal lideri olamazlar. Ancak yoğun dağıtım yapan, fakat
reklam yoluyla yeterli marka imgesi yaratamayan üreticiler bu tür
malları satan perakendecilere hükmedememektedirler. Bu üreticiler
tüketicinin gözünde kolay kolay bir mal farklılaştırması yaratamazlar. Bu nedenle büyüklükleri ne olursa olsun, perakendeciye malını
depolaması ve alıcıyı etkilemesi nedeniyle, bağımlı kalmaktadırlar.
özellikle seçimli dağıtım yapılan perakendeciler tüketicilerin satın
alma kararlarını etkiliyebilmektedirler. Böylece reklamın yarattığı
etki silinebilmektedir. Perakendecinin . tüketici üzerindeki etkinliği
arttıkça, dağıtım kanalı ·içindeki gücü ve kanalın pazarlama politikasını etkileme olasılığı artmaktadır.
4-

Liderliğin

Bölünmesi

bir üyenin her bakımdan diğer üyelerden
güçlü olması ender görülmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi
üretici belirli yönlerden güçlü iken, perakendeci başka yönlerden
güçlü olmaktadır. Liderlik bir kanal üyesine bırakılabildiği gibi hiçbir üyenin hakim olmadığı dağıtım kanalları da vardır. C'ok görülen
bir durum liderliğin aynı veya değişik düzeylerdeki kanal üyeleri
Dağıtım kanallarında

arasında payloşılmasıdır.

a - İkili Kanal Liderliği
İkili kanal liderliği aynı dağıtım kanalına iki dyrı firmanın hükmetmesi durumunda ortaya çıkar. Üç ayrı tipte oluşabilen ikili kanal liderliği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

İkili kanal liderliğinin birinci tipinde aynı kanal üzerinde iki ayüreticinin etkili olduğunu görmekteyiz. Burada etki yapan veya
güç uygulayan kanal liderleri üreticiler olabildiği gibi toptancılar veya perakendeciler de olabilir. Ayrıca kanal liderliğinin her ikisinin
rı
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.etkisi
ender

aynı

2

clıannels,
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~he ~onald

Pres s co.,

olmayabilir. Esasında güçlerin eşit olma
sı durumuna cok
Ancak her iki lide r de kendi güçleri
oranında ara-

rastlanır.

cıların davranışlarını yönlendi
rmeğe çalışırlar.

İkili liderliğin ikinci tipin de hem
üreticinin hem de perakendecinin güçlü olduğunu, yani ikisinin
de lide r olduğunu g-örmekteyiz.
Aynı kanal içinde iki ayrı
düzeydeki kanal üyesi gerek büyüklük
,
gerekse parasal güçleri veya . değişik
güc kaynaklarına sahip olmaları nedeniyle ikisi de
aynı derecede pazara haki
m olabilirler.
Bu durumda iki güçlü kanal üyesi
liderliği paylaşmış olmaktadır.

İkili liderliğin üçüncü tipinde dağı
tım kanallarının değişik kesimlerinde ayrı kanal liderleri görü
lmektedir. Örneğin endüstri kesiminde bir lider en son tüke tici kesi
minde ayrı bir lider bulunmakdır. Böyle bir dağıtım kanalını
iki ayrı dağıtım kanalı .olarak da gör400

mek olasıdır. Ancak ayrı kanallar olarak da düşünsek, birbirlerine .
olan etkilerinin fazla olacağı · ortadadır.
b-

Çoklu Kanal Liderli.ği
'-

kanal liderliğinde tek mal bulunan bir kanal incelenmişti.
toplumda bir firmanın çok çeşitli mallar ürettiği, aramodern
Ancak
cıların da çok çeşitli mallar sattığı görülmekte dir. Bir firma aynı
zamanda birçok değişik dağıtım kanalının üyesi olabilmektedir. Bu
şekilde çok değişik dağıtım kanallarının hepsindff aynı derecede
etkili ·olmak veya bu kanalların hepsini yönetmek düşünülmez. Bu
durumda aynı perakendeciyi etkilemeğe çalışan bir çok üretici olİkili

ması doğaldır.

5 - Kanal Lideri Kim Olmahdu?
lider kim olmalıdır sorusu pazarlama literatüründe uzun süreden beri tartışılan bir konudur. Ancak bu zamana kadar bu soruya tatmin . edici bir yanıt alınamamıştır. Genel pazarlama kitapları üreticiyi kanal lideri olarak görürken, perakendecilikle ilgili kitaplar perakendecinin kanal lideri olmasının daha doğ
ru olacağını savunmakta, çok az olan toptancılıkla ilgili kitaplar is~
liderlik konusunda toptancının önemini açıklamaktadır. Her yazar,
kendi fikrinin doğruluğunu çeşitli nedenler ·göstererek savunmakDağıtım k.analında

tadır.

Dağıtım kanallarında liderliği güç temeline dayandırdığımızda,

gerek endüstriden endüstriye, gerekse zaman içinde güç dağılımı
değişebileceğinden, belirli bir kurum düzeyinin kanal lideri olması
gerekir, · şeklinde bir sonuca varmanın uygun olmayacağına inanmaktayız. Kanal liderinin güç kaynaklarında zamanla değişiklikler
olabilir. örneğin tüketicinin üstün tuttuğu bir mal hayat dönemini
tamamlamakla, teknolojideki ilerlemelerle, veya o malın daha geliştirilmiş bir şekli rakiplerce pazara sunulmakla kanal liderliği el
değiştirebilir. Ayrıca, toptancının işlevlerini de üstlenebilecek güçte bir perakendeci, liderliği onun elinden alabilir. Kanal lideri bütün
üyelerin dikkatini üzerinde toplayacağından yapacağı yanılmalar he~
men göze batacak, uyguladığı yöntemle( hemen taklit edilecektir.
·Kanal liderliği firmaya birçok üstünlükler sağlayacağından diğer kanal üyelerinin tutumu o düzeye erişmek veya kanal liderini
kendi düzeylerine indirmek için çaba harcamak olacaktır. Kanal fi401

derinin aşırı iste kler i karşısında
diğer kan al üyelerinin birli kte
ha. reke t ederek bir karşı-güç oluş
turmaları da aslında bu
çab
ada
n
başka birşey değildir. Ayn
ca son senelerde tüke ticin in koru
nmast ·
. için yapılan girişimler hük üme tleri
· dağıtım kanallarını incelemeğe
itme kte ve kanal lide rleri nin bir
ölçü de denetlenmesi yolları aran
maktadır. Gelişmiş ülke lerd e
bu konuda ~üyük ilerlemeler sağl
an
mıştır.
Sonuç olar ak dağıtım kanalının
bir düzeyi.nde, herh ang ibir üye
·kanal lideri olab ilir. Kanal liderini
bulm ak için her üyenin yaptığı
pazarlama işlevlerini ve bunların
bölü mle rini incelemek, bu işlevler

le ilgil,i güç dağılımını bulmak, ayrı
ca güç uyg ulay an üyelerin
dav
ranışlarını ince lem ek gere
kir. Kanal lideri kim olmalıdır, soru
sun
un
yanıtı ise her end üstr ide
ayrı ayrı yapılacak ince lem
elerle orta ya
çıkacak, anc ak beli rli bir
süre için geç erli olab ilec ekti r.
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