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GİRİŞ
İşletmeler, ekonomik bir amaçla kurulan ve yaşamlarını bu amacı
gerçekleştirme

çabalarıyla
sürdüren kuruluşlardır. Ekonomik amaç
genellikle uzun vadede kalıcı olma ve kar elde etmektir. Bununla birlikte her
işletmenin temel amacının kar elde etmek yada kar ' ı maksimize etmek
olduğu söylenemez. Birtakım işletmeler faaliyetlerini çeşitli sosyal sorunları
çözmek yada bazı sosyal faydalar sağlamak doğrultusunda yürütürler. Bu tür
işletmeler için temel amaç kar elde etmek değil, ürünlerini sundukları hedef
kitleye çeşitli yararları sağlamak ve bu doygunluğun düzeyini en
çoklamaktır. Kar amacl · güden işletmeler ve kamu sektöründen sonra
"üçüncü sektör" adıyla da tanımlanan bu kuruluşlara "Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlar" adı verilir. Bu kuruluşların en tipik özellikleri sosyal bir
sorumluluk taşımaları · ve genellikle hizmet sunmak üzere kurulmuş
olmalarıdır (Kotler, 1979, s. 37). Kar amacı güden işletmelerin bazı
hizmetleri üretmeleri özellikle tüketiciye yansıtılamayacak büyüklükteki
maliyetler nedeniyle olanaksızdır. Sağlık, eğitim ve alt yapı hizmetleri bu tür
için birer Örnek niteliğindedir . Öte yandan diğer bazı hizmetlerin sağlayacağı
kar çok büyük yada maliyeti ihmal edebilecek kadar küçük dahi olsa
öylesine bir hizmetin yada talebin çok az ve süreksiz olmasının sağlayacağı
toplam getirinin yetersizliği kar amacı güden işletmeleri o hizmeti
üretmekten alıkoymaktadır. Bu arada devreye kar amacı gütmeyen
kuruluşlar girmekte ve hizmeti ifa ederek sosyal bir fayda yaratmaktadırlar.

Kar amaçsız, ticari olmayan, devlete ait olmayan derken hep olumsuz
ifadeler kullanıyoruz. Ama insan bir şeyi, o şeyin ne olmadığını söyleyerek
tanımlayamaz. O halde nedir bu kuruluşların yaptığı ? Ortak noktaları
amaçlarının insanları değiştirmek olmasıdır. Hastanenin ürünü iyileşmiş bir
• Arş.Gör. K.T.Ü. Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü.

Kilisenin ürünü değ.işmiş bir yaşam biçimidir. Bunlara .. insanları
değiştiren kuruluşlar" demek doğru olabilir ( Drucker. 1992. s. 202).
hastadır..

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN NİTELİKLERİ
VE VAR OLMALARININ GEREGİ
Genel olarak. kamu sektörü iktidar amaçlı, kar amacı güden sektör
belirtildiği gibi kar amaçlı. üçüncü sektör yada kar amacı gütmeyen sektör
ise kamu görevlerine gönüllü katılım amaçlıdır. Üçüncü sektör. kamu
görevlerinin bölgeler arasında dengeli kalkınma ve fertler arasında sosyal
adalet ve fırsat eşitliği ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesi için birinci
ve ikinci sektörler arasında uyuııı sağlanıııasına. bunun için gereken bilinçli
ve duyarlı kaıııuoyunun yaratılıııasına katkıda bulunmakta: etkili hir baskı
gurubu oluşturıııakta: böylece çağdaş demokrasinin üç temel öğesinden biri
olmaktadır (Baloğlu. 1994. s. 10).
Bu güçlü iiçiincii sektör bir yandan kfü· giidiisiine. diğer yandan
hükümet bürokrasisine başvurmadan sosyal ihtiyaçları karşılamada ılımlı bir
yol meydana getirir. Üçüncü sektör kuruluşları sosyal olarak duyarlı ve
hizmet ağırlıklı olma eğiliıııindedirler. Bunlar. hükümet veya diğer
kuruluşlar tarafından yeterli olarak sağlanaıııayan sosyal hizmetlerin
iletilmesinde uzmanlaşırlar (Kotler. 1979. s. 37).
Kar amaçsız işletıııe. taıııaıııen karsız işletme demek değildir. Kfü.. ın
işletmenin amaçları içinde yer alıp almaması bu ayırımın en önemli
özelliğidir. Yani kar aıııacı gütmeyen kuruluşlar ela kür elde eden bir iş
sahasında faaliyet gösterebilirl er ve maliyetlerini karşılayan ve hatta aşan bir
kür kazanıııayı arzu edebilirler. Örneğin. ABD posta hizmetleri ve pasaport
ofisi. maliyetlerini karşılayan bir gelir fazlası elde etmektedirler. A:vrıca bu
tip kuruluşlar hizıııetlerini ortalaıııa maliyetlerinden daha yüksek bir fiyatla
da sa tabi 1irler ( Rados. l 98 1. s. 8 ). Konuya hu açıdan bakmak. kar amacı
gütmeyen kuruluşların salt hizıııet vermek amacında olmadıklarını. tıpkı özel
kür güdüsüyle faaliyet gösterdikleri düşüncesini de
işletmeler gibi
beraberinde getirir. Ancak bu yaklaşım ilgili kuruluşları. kür amacı
gütmeyen kuruluş adı altında ticari amaç güden bir kuruluş olarak görmek
olur ki. oysa bu tip kuruluşların esas amacı özel işletıııelerde olduğu gibi
kfü.-ı ıııaksimize etıııck değildir. Aıııa kür amaçsız kuruluşların. paraya. ticari
işletmelerden daha fazla öneııı verıııeleri adettendir. Zamanlarının büyük
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kısının~ para hakkında konuşmak ve dertlenmekle geçirirler: çünkü parayı
toplamak çok zordur. elde edebildikleri de hep. ihtiyaç duydukları miktarın
çok altındadır. Ancak. kar gütmeyen kuruluşlar strateji !erini para üzerine
kurmadıkları gibi. işletmelerin üst yöneticilerinin aksine. yaptıkları planların
merkezinde de para yoktur ( Dnıcker. 1995. s. 210). Bu bağlamda nihai
olarak. özel işletmeler ile kar amacı gütmeyen kuruluşları birbirinden ayıran
birkaç önem! i özel 1iği belirtmekte yarar vardır ( Lovelocı... 1984. s. 9) :

1-Bu

işletmeler

bi !erek ve inanarak kar motifi ile organ ize

olınam ış lard ı r.

2-İşletmelerin sahipliğini gösteren şahıs veya şahıslara ait hisseler

yoktur.
3-İhtiyaç duyulan fonları oluşturan kişilerin direkt veya oranlı bir
şekilde değişen

finansal nitelikli

faydaları

yoktur.

Yukarıda belirtildiği

gibi bazı hizmetler gerek çok maliyetli olmaları.
çok yüksek ancak sağlayacakları gelirin çok
düşük olması ve gerekse üretim ve sunuş sürecindeki zorluklar nedeniyle k<lr
amacı güden kuruluşlar tarafından üretilmeleri rantabl olmamaktadır. Bu
nedenle kar amacı gütmeyen kuruluşların amaçlarına ulaşabilmelerinin ve
bunu sağlamak için de öncelikle var olmalarının gerekliliği tartışılmaz bir
gerçektir.
gerek

yatırım masraflarının

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARDA
PAZARLAMAYA YÖNELİMLER
Mamul ve hizmetlerin tliketici ihtiyaçlarına ve işletmenin kaynakları
uygun olarak üretimi. fiyatlandırılması. tutundunılması.
dağıtımı ve gerektiğinde pazarlama araştırmaları ile çevre ve firma
koşullarının değerlendirilmesi pazarlama kavramını ortaya çıkarmaktadır.
İşletmenin
her bölümünün pazarlama foaliyetlerine yardımcı olup
benimsemesi. tüketicinin isteklerinden hareketle uzun dönemde kür elde
edilip kalıcılığın sağlanması pazarlama anlayışını oluşturmaktadır (Mucuk.
1990, s. 10). Ancak pazarlama. geleneksel olarak ürünlerin ve hizmetlerin
satışı ve her bir alış-veriş sonucu kazanç sağlanması ve de toplumun
gereksinimlerinin en iyi biçimde karşılanması yöntemleri ile ilgili konulara
ile

amaçlarına
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vermekte iken l 969'1u yıllardan başlayarak kapsamını genişletmiş ve
hayır kurumları, sanat kuruluşları, eğitim kurumları, vakıflar, dinsel kurum
ve kuruluşlar, dernekler ve de politik kurum ve kuruluşlar gibi kar amaçsız
kuruluşları da içeren bir karakter kazanmıştır (Kotler, 1984, s. 592).
ağırlık

Philip Kotler ve S. J. Levy, pazarlamanın yalnız ticari ve sınai
işletmelerde değil, siyasi partiler, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, hayır
dernekleri gibi her örgütte rol oynayabileceğini öne sürüyorlar (Karabulut,
1988, s. 1).
rolü hakkında ileri sürülen bütün görüşlerin hareket
pazarlama bir amaç değil bir araçtır ve bu aracın hizmet alanı
işletmeler ile sınırlı değildir. Pazarlama yalnız iş alemine değil toplumun
amaçlarına da hizmet etmeli ve toplum çıkarlarına uygun olmalıdır. Bu
noktadan hareket ederek pazarlamayı sadece firmaya kar sağlamakla görevli
saymanın yanlış olduğunu belirten William Lazer'in pazarlamaya uygun
gördüğü rol şudur: ............ tüketicileri kendilerini toplumsal, entellektüel ve
ahlaki bakımlardan geliştirebilmeleri için para ve zaman harcamalarını
artırmaya teşvik etmektir. Aynı yazar, pazarlamanın, ülkelerin karşılaştıkları
bazı sorunların çözümüne de yardımcı olmasını istemekte, bu sorunlar
arasında yoksulluğun ortadan kaldırılması, doğal kaynakların korunması,
ekonomik büyümenin hızlandırılması, hatta yeryüzünde barışın sağlanması
gibi sorunlara dikkati çekmektedir. Bütün bu sorunlara eğilebilmek için
pazarlamanın fırına içinde bilinçli uygulamasının yeterli olmayacağı, buna
ek olarak toplumsal sorumluluk yüklenmesi gerekeceği de açıktır (Koç,
1981. s. 8-9).
Pazarlamanın

noktası şudur:

gibi, fiziksel malların ve hizmetlerin yanısıra, kişilerin,
örgütlerin ve düşüncelerin de üretilip pazarlanması sözkonusudur. Kar amacı
güden kuruluşlar genelde fiziksel malların ve hizmetlerin pazarlanması ile
uğraşırken, kar amaçsız olarak nitelenen kuruluşlar da kişileri, örgütü yada
bir düşünceyi pazarlarlar. Örneğin; seçimlerde adaylar tıpkı fiziksel mallar
gibi pazarlanırlar; yardım dernekleri düşünce yada sorun pazarlarlar.
Dolayısıyla tüm örgütlerin, mal yada hizmetleri ile ilgilenen kişiler yada
guruplar ile iş ilişkileri kurmaları doğaldır. Tüketiciler, işletmeler ve
kurumlar, kar amaçlı kuruluşların pazarını oluştururken yardım derneğinin
yönetici ve üyeleri de derneğin pazarını oluştururlar. Sağlık hizmeti gören
Görüldüğü
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pazarı

bir işletmenin pazarı hastalar; bir müzenin
gelenlerden oluşmaktadır.

da müzeyi görmeye

Örneğin trampa kavramı, malların ve hizmetlerin pazarlanmasında

gibi kar amaçsız kuruluşların pazarlama faaliyetlerinin de temelidir.
Müşteriler için ürün üreten bir işletmenin pazarlama müdürü, tipik olarak
sadece şirket ve onun hedef pazar müşterileri arasındaki ilişkilerin değişimi
ile alakalı iken fakat bir hastahane pazarlayıcısı farklı miktardaki alıcı
grupları arasındaki akım hareketleri ile alakadar olmalıdır. Hastahane,
hastalara tıbbi hizmetleri sağlar ve karşılığında ücret talep eder. Hastahane,
yaptıkları hizmetlerden dolayı doktorlara tıbbi imkanların kullanımını sağlar.
Yine bağış yapan kişilere şükran ve iyi yaptıkları hissini verirken onlardan
para ve zaman bağışlarında bulunmalarını temenni eder. Bu nedenle hastalar,
doktorlar ve bağış yapanların tamamen müşteri gibi davrandıkları kabul
edilir (Şekil 1) (Kinnear, 1988, s. 685).

olduğu

Doktorlar
hasta

tıbbi kolaylıkların
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tıbbi

hizmetler

______ 1Hasta-

para

Gruplar Arasındaki

Değişim

Ailesi
Hareketleri.

Neticede, pazarlamaya karşı bir eğilim sözkonusudur. Ancak bir çok
insan da pazarlamanın kar amaçsız kuruluşlara uygun olmadığına
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Muhalifler; pazarlamanın, kaynakları harap edeceğini iddia
ederek, kar amaçsız hizmetleri yerine getirmede gerekli zamanın, pazarlama
neticede
olmadığı taktirde daha uzun olabileceğini itiraf ediyorlar. Ama
israfı
para
bir
hizmetin yerine getirileceğini ve bu yüzden pazarlamanın
özellikle
olduğunu iddia ediyorlar . Daha da kötüsü muhalifler, pazarlamanın
s. 621 ).
1989,
(Husted,
lar
söylüyor
i
arzettiğin
reklamın tahrif edici bir durum
zaman
her
ayı
pazarlam
kuruluşlar
amaçsız
kar
Dolayısıyla
de
bazen
ve
kullanmamışlardır. Bazen satış ve tutundurmaya karşı çıkmışlar
finansman yetersizliği nedeniyle pazarlamayı uygulamayı tecrübe
ve ana
etmişlerdir. 1970' lere kadar kar amaçsız pazarlamada fırsatlar
amaçsız
kar
çok
bir
e
problemler heni.iz tespit edilmiş değildi. 1980'lerd
rekabete
kuruluş, özel sektördeki rakipleri ile yi.izyi.ize oldukları şiddetli
farkına
nın
oldukları
ı
ihtiyaçlar
aya
pazarlam
için
karşı ayakta durmak
varmışlardır (Reibstein, 1988, s.617).
inanmaktadır.

Bu tür kuruluşlarda pazarlama faaliyetlerinin önemini gösteren bir
örnek ile konunun daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. Şöyle ki;
·• ..... Southern İllinois'de 300 yataklı bir hastahane hizmet
götürülemeyen bölgeler için bir çözüm olarak yaşlıların günlük bakımıyla
servisi kişileri her
ilgili bir program geliştirdi. Hastahanenin ambulans
gün evlerinden alıp akşam geri getiriyordu. Bir günlük ücret 16 dolardı. Bu
yaşlı
bölgede
çapındaki
konuda yapılan tek araştırmaya göre, 3 mil
merkeze
bu
olan
i
kişilik kapasites
insanların yaşadığı tespit edilmişti. 30
1982, s. 35)"
(Kotler,
..
......
ştu
başvurmu
kişi
2
sadece
kuruluşun başarısız olması bir çok nedene bağlı olabilir: O bölgede
yeterli bir
yaşlı kişilerin yaşadığını öğrenmek, bu hizmetin verilmesi için
gösterge değildi . Böyle bir hizmete ihtiyaç duyulup duyulmadığının

Bu

gerekirdi. Bu ihtiyacın belirlenebilmesi için pazarlama
l müşteri
araştırması, pazar boyutunun ölçülmesi, gerçek ve potansiye
yerine
rinin
faaliyetle
a
belirlenmesi gibi bazı pazarlam
gruplarının
yetersiz
sının
getirilmesi gerekirdi. Aynı zamanda, pazarlama planlama
n yetersiz
olması, ürünün ayırt edici özelliklerinin ve tüketici faydasını
yetersiz
ve
sı
saptanma
yüksek
fiyatın
olması veya vurgulanamaması,
neden
e
düşmesin
lığa
tutundurma faaliyetleri belki de kuruluşun başarısız

öğrenilmesi

olmuştur.
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Nihayet kar amaçsız kuruluşların yöneticileri arasında pazarlama
stratejileri ve tekniklerinin kabulü. pazarlamada son yıllardaki en ilgi çekici
gelişmelerden birisidir. Madem ki. kar amaçsız kuruluşlar kar amaçlı
kuruluşlarla benzerdirler o zaman onlar (Cravens, 1986. s. 602-603 ):
!-Dinamik ve
2-Şimdiki

değişken şartlarda

ve potansiyel

faaliyet gösterirler,

müşterileri

analiz ederler.

3-Kendi hizmetlerine olan talebi tahmin ederler,
4-Pazar hedeflerini

değerlendirir

ve seçimde bulunurlar,

5-Programlar geliştirir. yönetir ve

sonuçlandırırlar,

6-Fiyatlama stratejileri ve taktikleri
7-Programları

8-Potansiyel

geliştirirler.

ve hizmetleri planlar ve koordine ederler.

kullanıcılar.

taraftarlar vs. ile

kişisel

olarak ve kitle

iletişimi vasıtasıyla haberleşirler.

Sonuç olarak; sözkonusu kuruluşların idarecilerinin, aşağıdaki gibi
tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarında pazarlamaya olan ilgilerinin arttığı
iddia edilebilir;
!-Geleneksel vergiler ve insani yardım
finansal kaynakların azalması.
2-Tüketici tatmini ve
3-Hem kar

amaçlı

teknolojik

elde edilen

iştirakinin azalması.

ve hem de kar amaçsız

4-Geleneksel pazar hedeflerinin
5-Hızlı

kaynaklarından

kuruluşlarda

artan rekabet.

sayısının artması,

gelişme,

6-Yergi ödeyenler. kanun yapıcılar. işçiler. müşteriler. tüketiciler ile
etkili ve ilgili diğer gurupların sesli tenkitleri .
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SONUÇ
rini yerine
Kar amaçsız kuruluşlar, işletmelerin bilinen tüm işlevle
örgüt için
her
lma
getirir ler. Finans lama, üretim , işgören yöneti mi, satına
ı sağlamak için
geçerl i temel işlevlerdir. Bu tür kuruluşların, malların satışın
rme, fiyatla ma,
gelişti
Mal
dır.
olağan
pazarl ama araçlarını kullanmaları
. Kar amaçsız
labilir
kullanı
dağıtım ve tutund urma tüm örgüts el eylem lerde
istekle rinde
ve
pazarın ihtiyaç
kuruluşlar da öaşarıya ulaşmak için, hedef
ilerin beğenisini
doygu nluk yaratm ak, yaşamlarını sürdür mek için tüketic
işletmelerde
ıp,
kavray
ni
önemi
kazan mak zorundadırlar. Pazarlamanın
dıklarında
uygula
seyip
uygula nan pazarl ama ilkelerini ve yöntem lerini benim
ise, başarılı bir biçimd e yaşamlarını sürdür ebilirl er.

erinin ağır
Moder n devlet , sır.ırları gittikç e genişleyen kamu görevl
tlerini
hizme
kamu
rda
yükü altındadır. Bu neden le ihtiyaç duyula n alanla
a
şların
kurulu
toplum a götürm ek suretiy le bu yükü azaltan üçünc ü sektör
adır. Devlet , üçünc ü sektör
teşvikler tanımak devlet in görevl eri arasınd
en çok ihtiyaç duyduğu fakat
un
kuruluşlarını eğitim ve sağlık gibi toplum
kamu görevl erine
nicelik ve nitelik '11arak yeter derece de karşılayamadığı
ra daha ileri teşvikler
m yapma ya özend irebilm ek için bu gibi alanla
yatırı

tanımalıdır.
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