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Neden Çevre

Şartlan

Gelişemeyiş nedeni tartışılacak olan süpermarket, toplumsal amaçlı özel
bir örgüt türüdür. İnsanlar tarafından icad edilen toplumsal amaçlı örgütler; toplumsal yaşantıya uygun olarak ortaya çıkarlar ve insanların vaziyet
alış, kavrayış, inanç, güdü, alışkanlık ve bekleyişleri üzerine otururlara (1).
Yine bu örgütler insanların zeka, beceri ve örgütlenme yetenekleri ile ortaya koydukları açık sistemlerdir. Toplumlar arasında vaziyet alış, kavrayış,
irianç, güdü, alışkanlık, bekleyiş zeka, beceri ve örgütlenme yeteneği farklılıkları, aynı ihtiyacı karşılayan örgüt farklıfıklarını da beraberinde götürür.
Bunu göz önünde bulunduran kimi yazarlar, perakendeciliğin gelişme eği
elimlerini, onun biçim ve geleceğini etkileyen çevre koşullarında (2), içinde yeraldığı toplumsal ve ekonomik yapıda (3) aramaktadırlar. Bu yazıda
da konu benzer biçimde ele alınacak, süpermarketlerin yönetimi stratejisi
bakımından ne durumda oldukları ise bir başka yazıda tartışılacaktır.

1.1. Ekonomik Çevrenin Engelleyici Özellikleri
Türkiye'de mevcut ekonomik yapı, son yıllarda kabuk değiştirip yeni ko. şu il ara uymaya çalışmasına rağmen milli gelir, kişi başına harcanabilir gelir, üretim hacmi ve çeşidi, üretim ve dağıtım yöntemleri, perakendecilik
alanındaki yatay rekabet ve pazarlama gücündeki gelişme bakımından süpermarketleri yaşatabilecek olgunluğa ulaşabilmiş değildir.
.
Süpermarket teknolojisindeki gelişme ile ekonomik çevrenin yukarıda
sayılan öğeleri arasındaki korelasyon (4) dikkate alındığında, süpermarketin belirli bir ortamda gelişip gelişemeyeceğine ilişkin tahminlerin, öncelikle bu ekonomik öğeler üzerine oturtulması gerekir. Bunun böyle olmasını
gerektiren en önemli neden, farklı toplumlarda ekonomik öğelerdeki geliş
me ile süpermarket teknolojisindeki gelişmenin önemli ölçüde paralellik göstermesidir.
ABD'ci~ süpermarketçilik alanındaki en büyük gelişmenin 1960 - 1980
döneminde olduğu (5) ve Avrupa'da da en hızlı gelişmenin aynı dönemlere rastladığı ifade edilmektedir (6). Aynı tarihlerde her iki kıtada kişi başına
milli gelir önemli ölçüde artmıştır. ABD'de 20 yılda milli gelir kişi başına
3.5 kat, Fransa'da 6.6 kat ve Almanya'da 7.7 kat artmıştır (7). Aynı dönem(1) Daniel Katz ve Robert L. Kahan, Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi, (Çev.), Halil Can ve
Yavuz Bayar, Ankara, 1977, s. 36.
(2) Dany N. Bellenger, Thomas J. Stanley ve John W. Ailen, "Food Retailing in The 1980'8:
Problems and Prospects", Journal of Retailing, Vol. 53, N. 3, (Fail - 1977), s. 59.
(3) Harry A. Lipson ve John R. Dearling, lntroduction To Marketing and Administrative, New
York, 1971, s. 134.
(4) Philips F. Charles ve Duncan J. Delbert, Marketing Principles and Methods, 6. Ed., New
York, 1968, s. 139.
(5) Arieh Goldman, "Stages in the Development of Supermarket", Journal of Retailing, Vol.
51. N. 4, (Winter 1975 - 1976), s. 59-61.
(6) Edouard Rencker, "Avrupa'da Büyük Marketler", Avrupa Dergisi, (Mayıs 1983), s. 21-25.
(7) Statistical Yearbool<, 19821.1983.
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süpermarket teknolojisinin önemli ölçüde kişi başına gelire bağlı olduğu
nu göstermektedir.
Üretim çeşidinin yetersizliği, süpermarketçiliğin gallişmesini üç yönden
etkilemektedir. Birincisi; her mal çeşidine isabet eden sabit masraf payı
nın artmasından ötürü, maliyetler artmakta bu d~ süpermarketlerin düşük
fiyatlarla pazarlara yayılmalarını etkilemektedir. ikincisi; yeni malların yarattığı ranttan süpermarketlerin yararlanamayışıdır. Halbuki, ABD'de süpermarketler, karlarının% 12.S'unu yeni mallardan sağlamaktadırlar (13).
Üçüncü olarak, üretimin aksadığı dönemlerde, dağıtım kanallarının iyi çalışmayışı ve bu yüzden satış çabalarının perakendeci işletmelere yönelmeyişi (14), süpermarketlerin dikey rekabette üstünlüğü ele geçirmelerini ve
toplu satınalmanın avantajlarından yararlanmalarını önemli ölçüde engellemektedir.
·
Türkiye'de üretim birimlerinin küçük ölçekli, dağıtım kanallarının birbirinden kopuk ve dağınık oluşu, farklı dağıtım yöntemleri arasında yoğun
bir rekabetin bulunmayışı, kanal üyeleri arasında işbirliği bağlarının zayıflı
ğı, süpermarketlerin satınalma maliyetlerini artırmakta ve süpermarketleri
kendilerinden daha esnek yapıda olan toptancı ve komisyonculara bağım
lı hale getirmektedir.
Türkiye'de istihdam düzeyinin düşük olması ve gıda perakendeciliği alanına kolay girilip çıkılması, çoğu yönleriyle daha esnek yapıda ve mütevazi amaçlı küçük işletmelerin süpermarketleri kuşatmalarına yolaçmaktadır.
Bu rakipler, özellikle yaş meyve-sebzede ve satınalma frekansı yüksek mallarda süpermarketleri önemli ölçüde etkilemektedirler.

1.2. Teknolojik Çevrenin Engelleyici Özellikleri
.Gıda perakendeciliği açısından teknolojik çevrenin anlamlılığı; bu çevrenin tüketici davranışlarına ve perakendeci işletmelerin faaliyetlerine olan
etkisinden gelir.
Teknolojik çevrenin süpermarketlerin gelişmesine etkisi; özel araç kul,.
lanımındaki artış, tüketicilerin ulaşım kolaylığı, soğutucu ve depolama teknolojisindeki gelişme, bilgi sistemindeki kolaylıklar ve maliyetlerde sağla
nan tasarruflardır.
Ulaşım olanaklarındaki artış ve rahatlık, süpermarketlerin çekim alanlarını; soğutucu teknolojisindeki gelişme ise tüketicilerin bir defada satınal
dıkları mal miktarını ve cesidini artırmıstır. Bu iki faktörün birlesik etkisi ile

gelişmiş ülkelerdeki süpermarketler, satış ciro.larımartırabilmiş'lerdir. Yine

gelişmiş ülkelerdeki süpermarketler, bilgi sistemindeki gelişme ile, karmaşık işletme problemlerinin çözümüne ulaşma kolaylığı ve teknolojik imkan(13) David B. Montgomery, "New Product Distribution: An Analysis of Supermarket Buyer
Decision", Journal of Marketing Research, Vol. Xll, (August 1975), s. 255.
(14) Kemal Kurtuluş, "Ülkemiz Koşullarında Pazarlama", Pazarlama Dergisi, Yıl 6, sayı 2,
(Haziran 1981 ), s. 6;
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tarla maliyetlerini - düşürebilme imkanı sağlamışlardır.
Türkiye, AET ülkeleri içinde özel otomobil kullanımı ve trafik rahatlığı
bakımından en son sırada yeralmaktadır (15). Özellikle büyük kentlerde şe
hir içi ulaşım son derece elverişsiz ve külfetlidir. Şehirleşmenin az katlı
apartmanlarla geniş bir alana yayılması bu sonuçla birleşince, tüketicilerin uzak mesafelere çekilebilmesi, pazarlama bileşenlerine daha büyük yatırım yapmayı gerektirmektedir.
Kolay bozulabilen gıda maddelerini uzun zaman muhafaza edecek soğutucuların bulunmayışı ya da fiyatlarının yüksek oluşu, tüketicilerin satı
nalma frekanslarını artırmaktadır. Hemen hemen her türlü yaş meyvesebzenin günlük ve taze olarak bulunabilmesi de satınalma frekansını artırmaktadır.

Bir yandan artan satınalma frekansı, diğer yandan uygun olmayan bir
sistemi, tüketicileri yaya trafiğine yöneltmekte ve süpermarketlerin çekim alanlarını daraltmaktadır.
Türkiye'de gıda maddelerinin çoğunluğu pazara ambalajsız sürülmektedir . .Self-servise dayalı süpermarketlerin bu malları satışa hazır hale getirmesi, belli bir maliyeti gerektirmektedir. Malların ayrı bir yere ambalaj!anması, mağaza için ambalajlanmalarına oranla ekonomik ise de, düşuk
satış hacminde süpermarketlerin bu alandaki maliyetleri artmaktadır. Diğer yandan ambalajlama sanayiindeki gelişmenin yetersiz oluşu, kimi malların satışçılar aracılığı ile satılmalarını gerektirdiğinden, süpermarketler selfservis satış yönteminin yarattığı ekonomiklilikten yeterince yararlanamar:.aktadırlar. Et ve bir kısım et ürünleri ile süt ürünlerinin bazılarında ve yaş
meyve-sebzede self-servis yöntemi uygulanamamaktadır. Bundan ötürü de
süpermarketlerin ciro/iş gücü verimliliği Batı standartlarının altında olmak..
ulaştırma

tadır.

Haberleşme sisteminin yetersizliği, özellikle küçük ölçekli bağ, bahçe
ve tarla işletmeleriyle ilişki kurulmasını; soğutuculu taşıma araçlarının yeterli düzeyde olmayışı ortaya çıkan firelire ve özel amaçlı depoların yeterli
nitelik ve nicelikte bulunmayışı hem ortaya çıkan fireleri hem de depolama
maliyetlerini artırmaktadır.
Süpermarketler hem teknolojik gelişmeden yararlanamadıklarından hem
de sağlıksız şehirleşmenin sonucu olarak uygun kuruluş yerlerini çok yüksek maliyetlerle ele geçirdiklerinden, maliyetlerinin ciro içindeki payları artmaktadır. Bu da süpermarketlerin düşük fiyat stratejisi ile pazara yayılma
larını engellemekte _ve süpermarketleri, tüketici geliri yüksek pazar bölümlerine hizmet eden işletmeler durumuna getirmektedir.

1.3. Sosyo:-Kültürel Çevrenin Engelleyici Özellikleri
Türkiye' de

kadının

aktif olarak nisbeten

(15) Eurostat Basic Statistics of Community.
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çalışma hayatının dışında kalı-

şı

ve işsizlik oranının yüksek oluşu, nüfus bağımlılık oranını artırmaktadır.
Bu sonuç; hem tüketicilerin hazır ya da kolay hazırlanan yemeklerle ilgisini azaltmakta hem de mukayeseli satınalma yapma imkanlarını artırmak
tadır. Aynı sonuç, diğer yandan satınalma frekansını artırdığından, tüketiciler satınaldıkları malları işletmeler arasında bölmekte bu da, süpermarketlerin tek duraklı alışveriş üstünlüğünü geçersiz hale getirmektedir.
Türkiye'de çalışma hayatı dışında kalan kadının mutfak hakimiyeti Batı
ülkelerindeki hemcinslerine göre çok yüksektir. Çalışma hayatı dışında kalan
kadının, üretkenliğini kanıtladığı en önemli yer, mutfaktır. Bu nedenle satı
nalma ajanlığı görevini üstlenmiş ise, ihtiyacı olan malları en düşük fiyatla
satınalmak için pazarlama kurumlarını dolaşmaktan ve gerekli karşılaştır
maları yapmaktan kaçınmaz. Bundan ötürü de satınaldığı maları çoğun
lukla pazarlama kurumları arasında bölüştürür. Bu sonuç süpermarketlerin belirli mallarındaki fiyat üstünlüklerinden yararlanmalarını engellemektedir. Çünkü, tüketici ucuz malları süpermarketten satınalmakta, pahalıla
rını ise buralardan değil, daha ucuza satan pazarlama kurumlarından almaktadır.

Türkiye'de, işsizlikten ve bağımsız çalışma arzusundan kaynaklanan
oldukça yaygındır. Son yıllarda, belediyelerce özendirilen perakendeci halleri de yaya ve araç trafiğine uygun yerlerde f~aliyet göstermektedir. Hem pazar hem perakendeci halerinde hemen hemen her türlü
gıda maddesi satılmakta ve buralarda yer tutan iŞ1etmeler sahip oldukları
esneklik, masraf ve vergi yükü avantajı ile rakiplerine oranla ucuza mal satabilmektedirler. Boş zamanı çok olan çalışmayan kadının buraları ziyaret
etmesi ve satınalmasının çoğunu buralardan yapması kolaylaşmaktadır. Bu
durum süpermarketlerin satışlarını önemli ölçüde düşürmektedir.
Süpermarket teknolojisinin yarattığı maliyet avantajının önemli bir bölümünü self-servis satış yöntemi oluşturmaktadır. Yine bu satış yöntemi,
tüketicilerin bizzat kendilerinin malları seçmelerinin yarattığı psikolojik tatminle önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ancak Türkiye'deki tüketicilerin
önemli bir bölümünün bu tür kurumlara alışık olmayışları, eğitim düzeylerinin nisbeten düşük oluşu ve süpermarket teknolojisinin bizzat bizim toplu·mun ihtiyaçları için üretilmemiş olması, self-servis satış yönteminin başa
pazarcılık

rısını azaltmaktadır.

Tüketiciler çoğunlukla ya bu kurumlarda satış elemanı aramakta ve perakendeci faaliyetlerini bu kişilere yaptırmakta ya da bu kurumlara girmemektedirler. Birinci durum, bu mağazaların daha fazla personel çalıştırma
larını, dolayisiyle maliyetlerinin artmasına; ikinci akışkanlık ise, mağaza trafiğinin, dolayisiyfe satışlarının azalmasına neden olmaktadır.
Türkiye'de pazara dönük işletme yönetiminin gerekliliği yeni·anlaşılmak
ta ve çoğu yöneticiler süpermarketleri büyük bakkal olarak tanımlamakta
dırlar. Böyle bir bakış açısı, personel politikasını ve pa;zarlama stratejisini
olumsuz yönde etkilemekte ve süpermarketlerin yönetim araç ve tekniklerinden yararlanmalarını küçümsenmeyecek ölçüde engellemektedir. Bundan ötürü de, Türkiye'deki süpermarketler, Batıda olduğu gibi yetenekli ve
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deneyimli eleman çekm~de başarısız kalmaktadırlar.
Süpermarketçilik alanına giriş için gerekli olan sermayenin alternatif maliyeti başka alanlarda yüksek olduğundan, iş tecrübesine ve bilgisine sahip olan girişimciler bu alana girmemektedirler. Bu alana giren kimi ekonomik gruplar ise, karlılıktan çok grup likiditesini amaçlamaktadırlar.
1.4. Yasal ve Politik Çevrenin Engelleyici Özellikleri
"İthal İkamesine" dayalı sanayileşme politikasının ~zun bir dönem uygulanması, dağıtım sisteminin gelişmesini engellemiş, üretici işletmeler dağıtım kanallarını geliştirecekleri yerde kendi dağıtım kanallarını oluşturma

ya yönelerek uzmanlaşmayı engellemişler ve bundan ötürü de üretim "Say
Kanunu"nu yaratamamıştır. Dağıtım yöntemlerinin yeterince gelişmeyişi
ve farklı dağıtım yöntemleri arasında yeterli bir rekabetin olmayışı, dağıtı
mın etkinHğini ve verimliliğini azalttığından, süpermarketlerin dikey rekabette üstünlük sağlamaları mümkün olamamıştır. Son yıllardaki gelişme ise,
henüz gerekli etkiyi gösterecek süre ve içerikten yoksundur.
Tarım kesimindeki işletmelerin küçük ölçekli ve vergi dışı kalma özellikleri, bu alandaki ürünlerin, farklı pazarlama kurumlarına farklı fiyatlarla
satılmalarına neden olmakta bu da haksız rekabeti körüklemektedir. Bundan en çok yararlananlar ise, esnek yapıya sahip olan toptancı ve komisyoncular olduğundan, süpermarketler bu işletmelere bağımlı duruma gel· mektedir.
Pazarda dolaşan malların kalite, standart ve kalite'."fiyat ilişkisi yönünden yeterince denetlenmeyişi, ortaya çıkan fiyat farklarının anlaşılmasını
güçleştirdiğinden tüketicileri ucuz fiyatlara itmektedir.
Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilip pazarlanmasındaki denetimlerin de henüz tam anlamıyla belirli bir düzene kavuşturu
lamayışı ve uygulanış farklılıkları, esnekliği yüksek küçük işletmelere önemli
rekabet avantajı sağlamaktadır.
Sanayii üretimi kesiminde görülen tekelleşme eğilimleri, ticareti önemli ölçüde rekabetten uzaklaştırmakta bu da farklı dağıtım yöntemlerinin or·
taya çıkmasını er19ellemektedir.
2.SONUÇ
Türkiye pazarı hem kişi başına milli gelir hem de üretim hacmi ve çeşi
di bakımından süpermarketleri yaşatacak düzeye henüz ulaşamamıştır. Bunun sonucu olarak da hem tuketiciler alış-verişlerini farklı pazarlama kurumları arasında bölüştürdüklerinden hem de süpermarketlerin satışa sunduğu mal bileşiminin genişlik ve derinliğini sınırladığından ötürü, süpermarketler kendilerini yaşatabilecek satış hacmine ulaşamamaktadırlar.
Türkiye'de artan işsizlik, bir ölçüde de olsa girişimci yeteneğine sahip
olanları küçük gıda perakendeciliğine ittiğinden ve bu tür girişimlere yerel
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yönetimlerin destek vermesinden ötürü, süpermarketler kendilerinden daha esnek yapıda ve daha mütevazi amaçlı işletmelerin yoğun saldırılarıyla
kuşatılan bi ortamda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Böylesi bir ortamda,
süpermarketlerin belirli alandaki üstünlükleri, varlıklarını sürdürmeye yetmemekte ve bu üstünlükler küçük işletmeler tarafından rahatça nötr hale
getirilebilmektedir.
Türk tüketicisinin günü birlik yaşaması, toplu alış-veriş alışkanlığına tam
olarak erişmemiş oluşu ve teknolojik olanakların toplu alış-veriş için yeterli
olgunluğa ulaşmayışı, satınalma frekansını artırmaktadır. Artan satınalma
frekansı özel araç kullanımındaki yetersizlik ve şehir içi trafiğinin elveriş
sizliği ile birleşince, tüketicilerin uzak mesafelerdeki mağazaları ziyaret etmeleri azalmakta ve süpermarketlerin çekim alanlarını artıramamaktadır
lar. Şehirleşmenin ak katlı apartmanlarla geniş bir alana yayılması da bu
sonucun ortaya çıkışında etkili olmaktadır.
Dağıtım kanallarının iyi durumda olmayışı ve gıda maddesi üretiminde
hakim olan işletmelerin küçük ölçekli ve dağınık olmaları, süpermarketlerin satınalmada etkin po.litika oluşturmalarını engellediğinden, bu işletme
ler dikey rekabette üstünlük sağlayamamakta, bu da pazarlama bileşenle
rine daha fazla ağırlık vermelerini engellemektedir.
Süpermarketler tüketici özelliklerinden ve ambalajlama sanayisinin yeterli düzeyde bulunmayışından ötürü, hem self-servis sisteminin ekonomikliğinden yeterince yararlanamamakta hem de faaliyet maliyetleri artmaktadır. Bu ise, pazarlama bileşenlerine yatırım yapmalarını engelleyen bir
başka sınırlayıcı faktör olmaktadır.
Süpermarket teknolojisinin gelişmesini engelleyen belki de en önemli
faktör, yatay rekabetin yeterince şiddetli olmayışından ötürü, küçük ölçekli işletmelerin farklılaşmaya gerek duymayışları ve süpermarket teknolojisinin Batıda olduğu gibi küçük işletmelerin büyüme arzularından kaynaklanmayışıdır. Türkiye'dek i farklılaşma gayreti içinde olan küçük gıda perakendeci işletmeleri, belirli ürün .türlerinde uzmanlaşmayı tercih etmekte olduklarından, küçük işletmeler büyüme yerine uzmanlaşmayı tercih etmektedirler. Bu sonucun ortaya çıkışında önemli bir etken de, pazarlama anlayışını Çzümsemiş yöneticilerin perakendecilik alanını hor görmeleridir. Nitekim lstanbul'da 210 bakkal üzerinde yaptığımız araştırma, bu alandaki
girişimcilerin % 95'inin ilkokul mezunu olduğunu ortaya koymuştur. 21 O
bakkal içinde sadece birinin sahip ve yöneticisi yüksek okul mezunudur.
Hatta kişi işletmesi olan süpermarketlerde bile, girişimcilerin çoğunlukla
ilkokul ve ortaokul mezunu oldukları görülmektedir.
Süpermarketçilik 'için gerekli sermayenin alternatif maliyeti, sermayenin kıt kaynak olduğu Türkiye'de, perakendecilik alanı dışındaki alanlarda
yüksek olduğundan, yönetim becerisi ve iş tecrübesine sahip girişimciler
bu alana girmemektedirler. Bundan ötürü, süpermarketçilik, büyük bakkal
anlayışında olan girişimcilere kalmaktadır. Böyle oluncada bu işletmeler,
rekabet avantajı sağlayacak mağaza stratejileri üretme yeteğinden yoksun
kalmaktadırlar.
·
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