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TÜRK FİRMALARINDA SATIŞ BÖLÜMLERİNİN
YERİ VE YAPILANMASI
Yonca KARAPAZAR' .
1-GİRİŞ
K i ş i se l sat ı ş ,

ya ni bir firman ın ürünlerinin tanıtım ını kend i satış örgütü yo lu yla
etkin bir pazarlama iletişim arac ıdır . Sat ı ş örgütleri firma larda değişik şeki ll erde
yap ıl an ab ilirl er. Baz ı firm<ılarda. pazarlama ve sat ı ş fonksiyonl arı ay nı bölüm a ltınd a
gerçek l eşebi lir . Genellik le .bu tip firmalarda ayrı bir pazarlama bölümü bulunmaz ve tüm
bahsi geçen fo nks iyo·n lar sat ı ş bölüm terinde gerçek l eştiri lir. Baz ı firmalarda ise ana
pazarlama fo nk s i yon l arı ay rı bir pazarlama bölümünde gerçek l eştir il i rk en , satış, reklam ,
halkla ilişkiler gibi ta nıtım fonks iyonl arı da ayrı bölümlerde yürütülebilir. Aynı zamanda
tüm sat ı ş fonks i yo nl a rının pazarlarria bölümü a ltınd a gerçek l eştir·ildi ği durumlar da vardır.
Önemli olan· günümü zde sat ı ş fonksiyonunun stratej ik önemi olduğunun kavranmasıdır.
Zira firma başarısının tek ·yo lunun müşteri tatmininden geçtiğ i gü nümü z iş dünyasında
müşteri ile ço k yak ın bir bö lüm olan satış bölümünün pazardaki eğ iliml er. tüketici istekleri
gibi konularda firmaya aktard ıkl arı bilgi ler, pazarlama faa liy etleri ne eşgüdüm lü olarak
sürd ürdükl er i sat ı ş çaba l a rı , satış sonras ı . müşteri il e sürdürülen ilişkiler ve ge l eceğe yöneli k
olası tehdit ve fırsatları görerek o lu şturduk l arı öngörülerle firmanın stratejik kararlarına
yapmas ı

katk ı s ı tartışılmaz o lm aktadır .

Bu doğnıl'tuda her sat ı ş örgütüİıü yap ıl and ırırken a lınm as ı . gereken kararlar ve :
sürdürü lm es i gereke n i şlev l er vardır. Satış planının, sat ış öngörü lerinin ve bütçesinin
hazırlanıp diğer bölümlere sunu lm as ı, satış örgütünün bölge, müşteri , ürün veya karma
bazda yapılanma kararının a lınm ası , gene lde i şte çalışma devir hı z ının yüksek olduğu sat ı ş
bölümlerinde eğ itimi . kabiliyeti. kişisel 'öze llikl eri sat ı ş e l emanı olmaya uygun aday l arın
belirlenip i şe a lı.nm ası . sat ı ş e l emanların ın kotalarının belirlenmesi., eğ itim gerek lerin in
ortaya ç ık a rılı p eğ i ti m veriln1esi, ödeme sistem !erinin yap ıl a ndırılm ası, ödeme sistem !eri
dışında sat ı şçı l a rın güdü len mesi için yo llar bulunması her satış yönetic is·inin yerine
get irm es i gereke n önemli fonksiyon ! ard ır (Stanton, 1978; Johnson, Kurtz 've Scheui ng,
1986; Taşk ın , 1987 ; lngram ve LaForge, 1988; Kohli, 1989; Gürda l, 1990; Badovick, 1990;
Sager, 199 1; Kurtz ve Dodge, 1991 ; Cravens, Grant, lngram ve Clifford, 1992; Mengüç,
1996: Da lrympl e ve Cron, · ı 998).
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2- ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ

Bu

araştırmanın amacı

gerçekleştirildiğinin

Türk

firmalarında satış fonksiyonlarının

hangilerinin ve ne
içerisinde,
uygunluk örneklemi ile ulaşılan , satış örgütüne sahip 96 firmada yapılmıştır. Veri toplama
yöntemi olarak kapalı sorulardan oluşan anket kullanılmış ve bu anketler firmaların satış
fonksiyonlarının gerçekleştirilmesinde üst düzeyde yönetimde bulunan işadamlarına

şekilde

araştırılmasıdır.

Araştırma

İstanbul

sınırları

uygulanmıştır.

3- BULGULAR

Bulgular firma profilleri, satış bölümünün firmanın hiyerarşik yönetim yapısındaki
stratejik kararlarındaki önemi, ve değişik satış fonksiyonlarına
firmanın yaklaşımı olarak dört bölümden oluşmaktadır. Bulgular firma profillerinde
belirtilen özelliklerin . bahsi geçen diğer üç bölümde etkisi olmadığını göstermiştir. Bu
nedenle bulgular yalnızca yüzde dağılım va sıralama olarak verilmiştir.

yeri,

satış planının firmanın

3-1 -

Firmaların

Profilleri

Firmaların içinde bulunduğu pazar çeşitlerine bakınca değişen oranlarda tilketici
veya kurumsal pazarlara tek tek veya aynı anda, ürün veya hizmet sundukları görülmektedir
(Tablo 1).

Tablo 1:

Firmaların

içinde

bulunduğu

pazar çeşitleri
O/o

12.5
18.8
25.0
3.1 '
25.0
15.6

Tüketici pazarları (ürün)
Kurumsal pazarlar (ürün)
Tüketici pazarları (hizmet)
Kurumsal pazarlar (hizmet)
Her iki pazar (ürün)
Her iki pazar (hizmet)

Firmalardaki yabancı sermaye oı:taklığı incelenmiş ve oran lan değişsede firmada
sermaye ortaklığı var olan firmalar bir bütün olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşım
sonucunda veriler incelendiğinde firmaların yarısının yabancı sermaye ortaklığının var
olduğu görülmektedir (Tablo 2).

yabancı

Tablo 2:

Yabancı

sermaye

ortaklığı

O/o

var
yok

50.0
50.0
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Bölümünün

Firmanın Hiyerarşik

Yönetim

Yapısındaki

Yeri

Tablo 3 'de görüldüğü gibi firmaların yarısına yakın kısmında hiyerarşik olarak
pazarlama bölümü ile aynı seviyede olan ayrı bir satış bölümü bulunmaktadır. Kalan
firmalarda ise değişen oranlarda farklı yapılar bulunmaktadır.
Tablo 3:

Firmanın

bölüm

katmanlarında satış

karşılaştırmalı)

bölümüniln (pazarlam·a bölümll

yeri

bölümü pazarlama bö!Limü ile aynı seviyede ayrı bir bölüm.
Firmada pazarlama bölümü yok sadece satış bölümü var
Satış bölümü pazarlama bölilmli ile birlikte anılan tekbir bölüm
Satı ş bölümü yok, satış fonksiyonları ticaret bölümünde gerçekleştiriliyor
Satış bölümü yok. satış fonksiyonları pazarlama bölümünde

Satış

gerçekleştiriliyor

6.3
3.1
3.1

bölümü pazarlama bölümüne bağlı ayrı bir bölüm
Pazarlama bölümü satış bölümüne bağlı ayrı bir bölüm

Satış

3-3- Firma Stratejik

Kararları

ve

%
40.6
18.8
15.6
12.5

Satış Planı

tümü , değişik seviyelerde de olsa sat ı ş planının firmanın stratejik
önemli olduğunu belirtmektedirler (Tablo 4).

Firmaların
kararlarında

Tablo 4:

Satış planının firmanın

stratejik

kararlarında

önemi

O/o

Çok vardır
Oldukça vardır
Biraz vardır
Hiç yoktur

65.6
34.4

Firmaların çoğunluğunun

Tablo 5: Firmada

etkin kullanılan bir satış planı bulunmaktadır (Tablo 5).

sat ı ş planının varlığı

O/o

Etkin
Etkin

bir satış plan ı vardır
da bir satış planı vardır
yoktur

kullanılan

kullanılmasa

Satış p l anı

75.0
15.6
9.9
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Satış planı hazırlayan

firmalarda

planı hazırlama sıklığı farklılık

göstermektedir

(Tablo 6) .
. Tablo 6: Satış planı olan firmalarda planın hazırlanma sıklığı
O/o

30.5
26.9
23.0
7.8
3.8

Ayda bir
Yılda bir
Herüç ayda bir
Haftada bir
Altı ayda bir
3-4-

Firmanın Satış Fonksiyonlarına Yaklaşımı

Firmaların satış örgütü yapı lanması ince l endiğinde en çok tercih edilenin bölgesel
bazda ve karma yapılanma o lduğu görülmektedir. Ürün bazında yapılanma ise en az tercih
edilen yöntemdir (Tablo 7).

Tablo 7:

Satış

örgütü

yapılanmas ı

O/o

36.7
20.0
10.0
3!33

Bölgesel bazda
Mü şteri 'bazında

Ürün bazında
Karma
Satış

öngörüsü hazırlama yöntem !erinden en çök ku ilanı lanı geçrn iş
projeksiyon yapı l masıdır (Tab lo 8).

satışların

alınarak gel eceğe

Tablo 8:

Kullan ıl an satış

öngörüsü yöntem( ler) i
1

Geçmişe

yönelik satış rakam l arın ı istatiksel
analizlerle geleceğe projeksiyön yaparak
Müşterinin talebini ölçmeye yönelik pazar
araştırması yaparak
Satış örgütünün görüşlerine başvurularak
Yöneticilerin deneyimlerine dayanarak
Perakendeci panelleri yapılarak

Sıra

O/o 1

1

78.1

2

65.6 ·

3

59.4
56.3
6.2

4

5

'Aynı anda bir kaç yöntem tercih edildigi için, yüzde top l amları IOO'ün ü~erinde
çıkmaktadır.

baz

Prof.Dr.Kenan ERKURAL'a

Armağan

Firmal arın satış e leman ı a lırken

özelliklerinin

detaylı
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en çok

kullandıkları

beliı1ilebildiği ba s ın il anl arıdır.

Satış e l emanı a lırken k ull anı l a n

yöntem aranı l an
(Tab lo 9).

kaynaklar

Basın ilanları

Firma içinde başka bölüm !erin eleman ! arından transfer
Rakip firmaların satış eleman lan
Yeni mezun (tecrübesiz)
Diğer (Tan ıdı k ların tavsiyesi, danışman firmalar)
F irm a ların çoğunluğunda sat ı ş

k işinin

personeline

Sıra

o/02

1
2
3
4
5

75.0
53 . 1
43. 7
34.4
29.0

değişen s ıklı k l arda satı ş eğitimi

verilmektedir (Tablo 1O).
Tablo 10: Firmada

satış eğit imi

verilme

s ıklı ğı

O/o

l "k"k
bazen

37.5
43 .8
18.7

hiç

Sat ı ş eğitim i verilen firmalarda satış eğ itimini en çok satı ş bölümünden bir yetkili
veya firma dışı bir eğ itim uzmanı vermektedir (Tablo ,11).

Tablo 11:

Satış eğiti m ini

satış e l emanl arına satış

kim verir ?

bölümünden bir yetk ili verir
firma dışı bir eğ itim uzmanı
tarafından eğ i tim verilir Eski satış e l eman l arı , yeni sat ı ş
e l ema nl arın a verir
Yeni satış e l ema nı kendisi diğer bölümleri dolaşarak firmayı
ve ürünleri tanır
Eski satış e l eman l a rın a firma dışı bir eğ itim uzmanı
tarafınd an eğ itim verilir
İn san ,kaynakları bölümü eğ itim verir

Yeni
Yeni

2

ı

sat ı ş e l eman l ~rına

Bkz dipnot 1
Bkz dipnot 1

Sıra

O/o 3

1
1

46.9
46.9
40.6
37.5
18 .7
15.6

2
3
4
5
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Firmaların çoğunluğu satış bütçesi ni amaç-görev yöntemi ile be lirlemektedir.
Rakiplere göre bütçe belirlemek en az ter.c ih edilen yöntemdir (Tablo 12).

Tablo 12:

Satış

bütçesi belirleme yöntem i
Sıra

Satış amaçlarımızı

belirler, amaçlara

bütçeyi ayırırız
Firmanın genel bütçesi içinden

ulaşmak

fırına

gücüne

iç in gerekli
oranlı

bir pay

0/04

1

84.4

2

28. I

3
4

21.9
3.1

ayırırız

Satış rakamına

oranlayarak bir pay ay ı rırız
Rakiplerim izin bütçelerine oran ! arız
Firma l arın yarısına yakın ı sat ı ş elemanlarına

ise

satış e l emanlarının

Tablo 13:

tümüne veya bir kısmına: satış

Sat ı ş e l eman l arıı'ıa satış ]<otası

kota

koymamaktadır.

kotası koymaktadırlar

Kalan firmalar
(Tablo 13).

konuluyor mu?
O/o

Tüm

46.9
12.5
40.6

satış elemanlarımıza satış kotası

konuluyor
Bazı satış elemanlarına satış kotası konuluyor
Hiçbir satış elemanına satış kotası konu lmuyor

Satış elemanlarına sat ı ş kotası
çoğunlukla

tepe yönetim etkin

Tablo 14:

Satış kotası

koyan firmalarda
(Tab lo 14).

satış kotasını

belirleme konusunda

o l maktadır

konan firma larda kota belirleme yöntem(ler)i
O/o

Tepe yönetim deney imlerine dayanarak be lirliyor
Satış eleman ı deneyimlerine dayanarak kendisi belirliyor
Her ikisi de

68.4
15.8
15.8

Satış eleman l arına yap ı lan ödeme lerde en çok terc ih edilen sistem sabit maaş
ödemesidir. Bu sistemi sabit maaş üzerine satıştan prim yöntemi izlemektedir. Sadece prim
ile yapılan ödeme sistemi ise yok denecek kadar azd ı r (Tablo 15).

~

Bkz dipnot!
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•

Tablo 15:

Sat ı ş ele m an larının

ödeme sistemi
% 5
62.5
43.7
3. 1

Sıra

Sabit maaş
Sabit m aaş üzeri ne sat ı ştan prim
Satıştan prim

1

2
...
.)

maddi ödeme ler dışında
güdli lemek üzere değ i şik şey l er s unm aktadır (Tablo 16). Su nu ! anların aras ınd a en
çok bahsedilen , yurti çi ve y urtdışı seyahat, ay ın veya yılın sat ış e l emanının ilanı , hediye
çeki. seıtifıka. bir tatil yerinde toplantı ve giysidi r.
.

· F irm a l arı n yarı dan faz l ası satı ş e l e m anlarına yaptıkları

onları

Tablo 16: Satış e l e m an l arın a yap ılaıi inaddi ödeme dışında glidü leme un.su rl arının
varlığı

Var
Yok_ _ _ _ _
._

·~o

__

56.3
43.7
__.______..,....-.

J

4-SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu

araştı rma

uygunluk örnek lemi yöntemi ile

yapı im ış olduğu

için

sonuçların

ge nelleştirilın es i sak ınca yaratab ilir. Ancak beliİ·ii bir say ıya ulaşmı ş örneklemiyle piyasada

pazar çeşit l e rindeki firmaların sat ı ş bölümleri hakkında bir profil çizmektedir.
so nu ç ları . firmanın hi yeraı:ş ik yapısı ne olursa olsun, firm a l arın sat ı ş
bölümlerinin art ı k firmada önemli bir konuma sahip olduklarını ve stratejik kararlarda etkin
olduklarını göstermekted ir. Ay rıca firmalarda sat ış fonksiyonlarının · uygulamalarında
farklılıklar bulunm aktad ır. Bulgular firmaların satış fonksiyonları ile ilgil i alternatiflerden
hangilerinin en çok tercih ed ildiklerini gösterm ek açısından da önemlidir. Bundan sonra
yapılacak bu konuda ki araştırmalarda araşt ırmanın örnekleminin bUyültlllmesi ve tesadüfi
örnek lem yöntem in in kul l a nı Inı as ı sonuçların gü veni liri iğini daha da yükseltecektir.

değ i ş ik

Araştırm anın

' Bkz dipnot ı
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