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EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE STRATEJİK

PAZARLAMA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Aypar TOPKARA USLU•

ÖZET
İşletmeler dinamik bir çevrede faaliyetlerini siirdürmektedir/er. Sürekli değişim
gösteren çevresel kartıllar, işletmelerin faaliyet/erini zaman zaman doğrudan, zaman zaman
ise dolaylı şekillerde· etkilemektedir. Bu değişen koşullar bazen işletmeler için tehdit içerirken
bazen yeni fırsatlar getirebilmektedir.

İşletmeler değişen ekonomik ortama uyum sağlayabilmek için stratejilerinde
değişiklik yapar/ar. Bu değişimler sadece işletmeleri değil tüketici/eri de etkisi altına alır. Bu
nedenle olagan üslü koşulların yaşandığı dönemler aynı çevre içinde yaşayan işletme ve
tüketiciler açısından fw klı davranış/arı da beraberinde getirmektedir. Bıı çalışmada böyle bir
durum ortamı tanımlayan kriz dönemlerinde ortaya çıkan davranış değişiklikleri incelenmeye
çalışılmıştır. İşletmelerin bıı tür ortamların olumsuz etkilerini azaltmak ve kendileri için yeni
fırsatlar yaratabilmek için, hangi pazarlama stratejilerine başvurabilecekleri incelenmiştir.

1. KONU İLE İLGİLİ TANIM VE KAVRAMLAR

İşletmeler tıpkı diğer canlı organizmalar gibi ,devamlı değişen organik bir
çevrede yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu çevrede belirsizlikler ile doludur. Bu
belirsizlikler işletmelerin karşısına zaman zaman tehditler zaman zaman da fırsatlar
olarak çıkmakta ve onları sarmaktadır. Bir çok işletme için tehdit oluşturan bir
değişim bir çok işletme için fırsat da olabilmektedir. Bu anlamda kriz kelimesinin
Çince'de iki harfle yazılması çok ilginçtir. Bu harflerden biri "tehdit", diğeri "fırsat"
anlamına gelmektedir. İşletmeler sürekli olarak beklenmedik değişimler ile
karşılaşırlar. Bu değişimlere gösterilen uyum onların başarılı ya da başarısız uyum
planlarının bir sonucudur. Bir tehlike karşısında başarılı stratejiler geliştirerek

korunmakta ya da fırsatları değerlendirerek bilyümektedir.
İster tehlike olsun , ister fırsat olsun beklenmeyen ve önceden sezilemeyen
olaylar, işletmeleri değişmeye zorlamakta ve hatta krize sokabilmektedir.
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Kriz, örgütün beklemediği ve önceden sezemediği değişikliklerle ilgilidir.
Örgüt bu ani ve beklenmedik duruma çabuk, acele bir şekilde cevap vermek
zorundadır. Örgüt içi krizlerde karşıfaşılabilecek sorunlar, daha önceden
hissedilebilir olsa da, örgüt dışı ortamdan gelen kriz sinyalleri daha güç
yorumlanabilir olabilmektedir. Bu çalışmada örgüt içi krizler ihmal edilerek örgüt
dışı ortamdam gelen kriz durumu incelenecektir.
1.1. Kriz Tanımı

Kriz günlük yaşamın en çok kullanılan sözcüklerinden birisidir. Ekonomik
Kriz, toplumsal kriz, hükümet krizi, para krizi vb. Toplumsal yaşamın hemen her
alanında karşılaştığımız sorunlar kolaylıkla kriz sözcüğünü kullanmaya
götürmektedir. Bu sözcüğün anlamı üzerinde pek durulmamaktadır. Ancak burada
bir sorun olduğu , bu kriz kavramının bizzat kendisinin bir kriz içinde olduğu
tanımlar konusundaki farklılıklardan görülmektedir.
Kriz, Yunanca " karar" anamına gelen Krisis kavramından gelmektedir. Bu
öznel bir karar anını değil , bir sürecin içinde bir durumdan diğerine geçiş başlarken
ortaya çıkan bir karar ya da kararsızlık anını ifade etmektedir. Kriz içindeki şey
eskisi gibi olamaz, ama henüz yeni oluşuma da kavuşamamış, hatta yeni oluş
belirgin bir hale bile gelmemiştir; hatta gelişenin olası yönü belli bile değildir.
Kriz sözcüğü ilk kullanım alanları tıp ve edebiyattır. Tıpta kriz anı ya da
kritik, hastanın durumunu ve de hastalığın yön değiştirmesi anı olarak
tanımlanmaktadır. Durumu kritik demek, hasta krizdedir, ölebilir de kurtulabilir de
demektir. Bir diğer kullanım alanı olan edebiyatta-tiyatro, daha doğrusu ilk önce
klasik trajedidedir. Bu kullanım tarzı neo-klasik edebiyatta, bir tür olarak romanda
yeni.d en üretilmiş, popüler edebiyat ve sanat alanında, örneğin Hollywood
filmlerinde bir norm haline gelmiştir ( Power 1998, 58).
Bir çok kaynakta arklı tanımlara konu olan krizin genel olarak sözlük
anlamı söyledir. Önemli bir değişme veya gelişme olduğunda iyileşme veya yok
olmaya yönelik olarak ortaya çıkan rahatsızlıkdır ( ).
Kriz beklenmeyen ve önceden sezilemeyen, çabul ve acele cevap verilmesi
gereken, örgütün önleme ve uyum mekenizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut
değerlerini , amaçlarını ve varsayımlarını tehdir eden gerilim durumudur .
. Tanımdan
içermektedir . .

da

açıkca görüleceği

üzere

kriz tanımı

1.2. Kriz Ortamının Özellikleri:
Kriz olması için bir hareketin, alışkanlığın olması gerekir.
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olarak

artık

eskisi gibi devem

Kritik bir anda bu artık görünür olur, bilinçlere çıkar. Artık hiç bir şey eskisi
gibi değil ve şimdi ne olacak diyerek kriz anını yaşamakta olduğu saptanır.
Bütün bunlara bağlı olarak kriz bir değişme bir yenilenme anıdır. Bu
gerçekleşirse yaşamaya devam eder, gerçekleşmezse yok olur. Krizin en önemli
özelliği değişen duruma hemen cevap verme mecburiyetidir. Bu süreç yaşanmaya

başladığında artık işletmenin daha önce ki dönem kaynakları soruna cevap vermede
etkisiz kalabilir. Bu yeni duruma acil uyum gerektiren yeni yaklaşım ve kaynaklara

ihtiyaç

vardır.

Yukarıdaki özeliklerde göz önünde alındığında kriz şu şekilde tanımlanabilir
(Dincer 1998; 385):

•

Beklenmeyen ve önceden sezilemeyen,

İl Çabuk ve acele cevap verilmesi gereken,

•

Örgütün önleme ve uyum mekanLzmalarını yetersiz hale getirerek,

•

Mevcut değerlerini , amaçlarını, tehdit eden gerilim durumudur.

1.3. Krizin Nedenleri
Krizi oıtaya çıkaran pek çok faktör sıralabilir: Çevrede yaşanan ekonomik,
politik, yasal, teknolojik vb. değişimler, belirsizlikler, işletme içi zayıflıklar, (
değişimleri görememe, uyum sağlayamama, dış çevre ile iletişim yetersizlikleri vb.).
En belirgin kriz örneği yönetimin yetersiz kaldığı tabii afetlerdir.

Aslında krizler önlenebilir ve önlenemez krizler olarak iki gruba ayırmak
mümkündür. Ekonomik göstergelerin hemen hepsi önlenebilir nitelikte krizlerdir.
Öngörülebilir Krizlerin anlamı, gelecekte olası tehdit ve fırsatları öngörüp önceden
önlem almaktır. Deprem kuşagında bulunan bir bölgede depreme dayanıklı ahşap ev
yapmak gibi ( Arat, 1998).
Bir takım göstergeler bir ülke de ya da bölgedede krizin varlığının
belirleyicileridir. Genel olarak eğer piyasa işlerde bir durgunluk söz konusu ise,
enflasyon yüksek ise, siyasi istikrarsızlık varsa, ekonomik durun güngeçtikce
kötüleşiyor ise, para piyasası ve borsa da kötüleşmeler varsa, medya ve çevreden
alınan duyumlar bir kriz ortamından söz ediyorsa kriz oıtamları söz konusudur.
İşletmenin temel girdilerinde darlık, mal ve hizmet talebinin bozulması,
ödemeler dengesinin ithalat lehine bozulması, halkın satın alma gücünün azalması, ·
enflasyonist etkilerle yatırımların azalması, işletmelerin büyüme gücünün azalması,
çeşitli nedenlerle üretimin düşmesi, gelişen teknolojik değirnlere uyun
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hüki.imetlerin işletmelere yönelik olarak geliştirdiği yeni yasal
düzenlemeler, toplumsal karışıklık ve huzursuzluklar, daha güçlü rakiplerin pazara
girmesi gibi nedenler işletmeleri krize sevk eden başlıca faktörler olarak karşımıza
çıkmaktadır.

i;şletmeler ıçın önemli olan bu ~ eleğişim karşısında oluşturacakları
stratejilerdir. Çünkü bu değişimler karşısında mal veya hizmetlerin muhatabı ya da
satın alıcıların , satın alma karar süreç ve faktörleri de etkilenir.
•

2. KRİZ DÖNEMLERİNDE
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE
\

İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen en önemli faktörlerden birisi ekonomik
çevredir. Ekonomik çevredeki değişmeler sadece işletmeleri etkilemekle kalmaz
aynı zamanda işletme faaliyetlerinin destekleyicisi olan tüketicileride etkisi altına
almaktadır. Değişim tüketici tercihlerinde de değişim yaratmakta onların satın alma
alışkanlıklarını ve tercihlerini etkilemekte ve değiştirmektedir. Değişimler genellikle
önceden belirlenememekte, bazı durumlarda geçikmeli tespit edilebilmekte, bazı
durumlarda ise önceden görülebilmektedir. önceden öngörümün yapılabildiği
durumlarda bunun işletmeler ve tüketiciler üzerindeki etkisi daha planlı
karşılanabilmekte ve tedbirler daha anlamlı oluşturulabilmektedir. Ancak kriz çoğu
kez işletmelerin ani olarak karşı karşıya kaldığı durumları oluşturmaktadır.

Ekonomik çevredeki değişiklikler karşımıza enflasyon, durgunluk, kıtlık,
satagflasyon olarak çıkmaktadır. Yeni ekonomik ortamada bu değişiklikler hem
işletmeleri hem de tüketicileri etkilemektedir. Bu etkilerin bir sonucu olarak, yeni
ortama uyum sağlamak için işletmeler pazarlama stratejilerinde değişiklikler yapma
yoluna gitmektedirler. En önemli görevlerden birini oluşturan kriz dönemlerinde
müşterileri elde tutabilme ve yeni müşteriler kazanabilme, kısacası işletmenin
devamlılığını sağlayıcı faaliyetlerde pazarlama yöneticilerine büyük görevler
düşmektedir.

Her zaman işletmeye önemli kaynaklar sağlayan müşteriler bu dönemde satın
almaları konusunda çok da istekli değillerdir. Onların taleplerini çanlı tutabilmek
için yeni stratejilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu dönemde ücretler, ürünler ve

hizmetler, fiyatlar ve yaşam tarzı ile ilgili beklentiler ve düşünceler değişmekte,
tutm ve davranışlarda değişiklikler ortaya çıkmaktadır (Dursun ve Nakip 1997; 3).
2.1. Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri ve Yönetimi
İşletmelerde pazarlamanın rolü, hedef pazardaki tüketicinin değişen istek ve
ihtiyaçlarını
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pazarlama stratejisini dizayn etmek ve böylece hedeflenen pazarlama
ulaşmaktır (Cravens, 1974, s.79).

amaçlarına

Kriz dönemleri olarak adlandırılan yüksek enflasyon ortamı, ekonomideki
durgunluk, yaşanan kıtlık ve stagflasyon ortamlarının her biri için uygulanacak
pazarlama stratejisi farklı olmaktadır. Bu dönemlerde pazarlama yöneticileri için
işler oldukça güçtür. Bu nedenle bu dönemin cevap aranan soruları bu dönemden
hatta krizin nasıl değerlendileceğidir. Kriz
yara almadan nasıl atlatılacağı
dönemlerinde bile müşteri kazanmanın avantajlarını yaratmalıdır. Bu amaçla başarı
için bir stratejik planana sahip olmak gerekir.
Firmalar, pazarlama stratejileri ve planları ile faaliyet gösterdikleri çevreye
uyum sağlar ve hedeflerini gerçekleştirirler. Kuvvetli bir kriz, bu çevreyi
süreli
değiştiriyorsa, buna tepki göstermemek mümkün değildir. Eğer krizin, uzun
etkileri
olacağı ve firma faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyeceği bekleniyorsa, bu
stratejiyi
bu
ve
de
stratejilerin
pazarlama
için
zaman kaybetmeden azaltabilmek
bilinçli
oluştuı:an ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım ve diğer pazarlama araçlarında
değişikliklere

gitmek zorundadır.

Kriz dönemlerinde bir. çok şirketin hemen başvurduğu korunma yolu
maliyetleri kısarak bu zor dönemi atlatmak oluşturmaktadır. Ancak, maliyetleri
kısan ve küçülme politikası izleyen· şirketler için karşılarına çıkacak bir olumsuzluk
kriz
karlılıklarını arttıramama güçlüğüdür. Kendilerine bu yolu seçen işletmelerin
onları
da
Bu
girerler.
içine
güçlüğü
sonrası kısılan yatırım harcamalarını telafi etme
rekabette geri kalma sorunu ile karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenle
oluşturulacak stratejinin çok iyi planlanmış olması gerekmektedir. Sadeca giderleri
azaltmak değil, aynu zamanda satışları arttırıcı faaliyetler, krizde hayatta kalabilmek
için faydalı stratejiler olacaktır. Kriz dönemlerinde kaynaklarını satışlarını
satış
arttırmaya kullanan şirketler hem karlılıklarını arttırmakta, hem de kriz sonrası
ve pazarlama yatırımlarının getirisini almaya devam etmektedir.
İşletmeler kriz dönemlerinde bile karlı büyüme stratejileri sürdürmelidirler.

Kriz dönemlerinde ayakta kalabilecekleri hatta krizden güçlenerek
strateji oluşturmalıdırlar.

çıkacakları

bir

kazanma ve mevcut müşterileri elinde tutma
zamanda karlı müşterilere odaklanmak ve müşteriye
pazarlama ve satış sonrası hizmetler gibi müşteri ile ilgili bütün

Potansiyel

müşterileri

performansını geliştirmek, aynı

, satış,
faaliyetlerin etkinliğini

ulaşma

arttırmalıdır.

Bu amaçla oluşturabilecek yaklaşımları
-Mevcut pazarda yeni

müşteriler

şöyle sıralayabiliriz:

yaratmak,

-Yeni ürünler çıkarmak,
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·-Yeni şirketler satın almak ya da birleşmele gitmek,
-Müşteri

genişleterek satışları arttırmak.
'
bunların ötesinde işletmenin karlı gelir artışı sağlaması

potrföyünü

Bütün
gelirlerini

gerekmektedir.
etkileyen faktörlerin incelenmesi gereklidir. Bu gelir
kalemle~inin satışlara katkısı ve bu faktörlerde 'yapılacak gelişmelerin satışları ne
kadar arttıracağı araştırılmalıdır. Bu işletmelerde karlı büyümenin yollarından
birisini oluşturabilir. Bu amaçla kriz dönemlerinde pazarlama yöneticileri şu
sorulara yanıt bulmaya çalışır:

Şirketin

•Şirket

hangi

pazarları

hedeflemeli?

•Mevcut pazarlarda \le yeni pazarlarda daha fazla müşteri kazanmak için
neler yapmalı?
•Potansiyel müşterileri kazanmak için neler yapmalı?
•Potansiyel müşterilerin kara katkısı ne olacaktır?
•Şirkete sağlayacakları kara göre potansiyel müşteriler hangi gruplara

ayrılmaktadır?

•Karlılıklarına göre sınıflandırılmış değişik müşteri sınıflarının her biri için
pazarlama programı nasıl oluşturulmalıdır?
•Şirketin müşterileri elinde tutma süresi nedir?

•Mevcur müşterilerin şirkete katkısı nedir?
•Mevcut müşterilere daha fazla satabilmek için neler yapılabifü?
2.2. Kriz Dönemlerinde Müşteri Kazanma Stratejileri
Kriz dönemlerinde önerilen müşter,i karlılığım hedef alan pazarlama yönetim
stratejisi korunmalıdır. Bu dönemdede işletmeler açısından önemli olan mevcut
müşterilerin memnuniyetini arttırarak satışları aıttırma stratejisidir. Mevcut müşteri
portföyündeki karlı müşterilerin analizine yönelik bir model oluşturulmalıdır.
Satış yöneticileri müşterilerini analiz ederek nerede hangi müşteri grupları
üzerinde başarılı hangileri üzerinde başarısız olduklarını analiz etmelidirler. Bu
analiz sonuçlarına göre yeni hedef pazarlarını belirleyip satış süreçleri mümkün
olduğunca standartlaştırmalıdırlar. Başarının temeli doğru hedef kitleyi
oluşturabilme ile doğrudan ilgilidir. Bunun için müşteri karlılığına dayanan bir
model oluşturmalıdır. Karlı müşteri grupları için daha çok kaynak ayırmalı, bunlara
yönelik müşteri ziyaretlarini arttırmalıdır. Bazı müşteri grupları için daha düşük
maliyetli pazarlama araçları kullanmak maliyet tafarrufu sağlamak açısından karlı
olabileceği unutulmamalıdır.
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Pazarlama yöneticileri için mevcut ve hedeflenen pazarlarda yeni müşteriler
kazanma k veya mevcut müşterilere olan satışları aıttırmak gelirleri arttırmanın en
önemli yollarından birisidir. Bunu başarmanın yolu ise müşteri memnuniyetinden
geçmekte dir. Bu da müşteri ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit edebilme başarısı ile
gösteren
yakından ilgilidir. Bugün 'rekabetin yoğun olduğu sektörlerde faaliyet
yeni
ölçmek
tatminini
Müşteri
r.
ölçmektedi
şirketlerin hepsi müşteri tatminini
için
ı
odaklandığ
tatminine
müşteri
fırsatlar ile doludur. Ancak, şirketler daha çok
yapmaları
neler
yeni müşteriler kazanmak veya mevcut müşterileri elde tutmak için
gerektiği konusunda çok yaratıcı olamamaktadırlar. Şirketlerin rakiplerinden
kuvvetli ve zayıf oldukları alanları saptamaları gerekmektedir.
Bir çok şirketin kullandığı müşteri tatmini ölçüm araçları tamanen sayısal
bilgi sağlayan kısa anket formlarından oluşmaktadır. Bu formlar şirket tarafından
tespir edilen ihtiyaçları ölçmektedir. Ancak, şirketlere ne yapmaları konusunda bilgi
vermez. Bunlar nasıl gidiyoruz? Şimdi nasılız? Gibj çok genel bir durum tespiti
araştırmalarıdır, yüzeysel olarak müşteri görüşlerini almaya yöneliktir. Kolay
çözümler ve kısa fırsatlar tanımlar ürün ve hizmet stratejilerinin geliştirilmesine
destek olmaz. işletmeler tarafından en çok bilinmek istenilen müşteri gözündeki
değeri ve müşterinin gelecekteki alım kararı olmasına rağmen, bu durum genellikle
ihmal edilmekted ir.

Müşteri şikayetlerinin değeri: Yapılan araştırmalar
şikayetlerinin o/oS'ini dile getirdiğini göstermektedir. Diğerleri ise;
-Zaman

müşterilerin

ayıramadıklarından ,

-Sorun yaratmak istemediklerinden,
-Çözüm

bulacaklarına inanmadıklarından ,

şikayetleri şirkete aktarmamaktadırlar. Araştırmalar memnun olmayan
müşterilerin %4'ünün şikayette bulunduğunu göstermektedir (Doy le l 998, 53). Ye
her şikayet eden müşterinin 26 adet memnun olmayan müşteriyi temsil ettiği
düşünülür ve bunlardan altı tanesinin çok ciddi problemleri bulunmaktadır.
Üreticiler ise bu şikayetin ancak %2'sine ulaşmaktadır. Bu da göstermektedir ki
memnuniy etsiz müşteri firmaya yöneticilerin haberi olmadan bi.iy,ük zarar
vermekted ir. Ancak kaybedilen müşterinin yeniden kazanılmasının maliyeti döıt
kat fazla olduğu unutulmamalıdır.Yöneticiler genellikle memnuniyetsiz müşterinin
maliyetini göz

ardı

etmektedirler.

Bu nedenle buna bağlı bir model oluşturmak da çok başarılı olmayacaktır.
Bildirilen şikayetler en büyük müşteriyi geri kazanma fırsatı sağlayan veya
müşteriyi tamamen kaybetme tehdidi yaratan en ciddi memnuniyetsizlik
içermektedir.
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Bu dönemde genel ürün ve hizmet özelliklerinin . müşteri
nin
değerlendirilmesini beklem ek yerine müşterinin alım kararında etkisi
olan süreçlerin
incelenmesi fayda sağlayacaktır.
Müşteri

beklentileri devamlı değişmektedir. Müşterilere her ziyaret
beklentilerin
değişmiş
olabileceği
unutulmamalıdır.
Ürün
· performansından beklentilerin artması, fiyat baskılarındaki
artış, ürünün ası 1
faydasının yanında ilave faydalar, rekabeti arttırrıcı ve belirley
ici olmaktadır. Bu
nedenle müşteri memnuniyetini ölçmeden önce değişen müşteri
beklentileri
araştırılmalıdır. Bu surecin başarılı işleyebilmesi pazarlama
araştırması faaliyetinin
yaygınlaşması ve sürekliliği , müşteri araştırmalarında elde
edil~n verilerdeki
ihtiyaçların çalışanlarca anlaşılması , kendi anlayışları
ile müşteri beklentileri
arasındaki farkın ortadan kaldırılması , çalışanların müşteri
araştırmalarına dahil
edilmesi, müşteri odaklı pazarlama anlayışının temelini oluşturmaktadı
r. Müşteri ile
yüz yüze çalışanların müşteri algılamaları hakkındaki fikirleri işletme
için en önemli
veri kaynagını oluşturmaktadır. Satış temsilcileri yanlızca kendi ürünler
ini satmay a
çalışan kişiler değil, önemli iş sorunları hakkında tarafsız
bir bakış açısı sunan bir
danışman rolu üstlenmelidir. İşletme icin karlılığı yüksek
önemli müşteri işleri
takımlarla gerçekleştirilmelidir. Kriz dönemlerinde satış ekibinin
performansını
arttırmak için öncelikle müşteri ihtiyaçlarını ve müşteri
nin birbiri ile mukayeseli
karlılıkları analiz edilerek değerlendirilmelidir.
öncesinde

Kriz dönemlerinde işletmeler genellikle küçülme eğilimi gösterirler.
Ancak,
büyümenin yeni ürün ve hizmetlerin gelişimine bağlı olduğu
çoğu kez
unutulmaktadır. Araştırmalar 500 büyük firmanın büyük bir
kısmının büyüme sinin
yeni ürün ve hizmetlerden elde ettiklerini göstermektedir . . Bu
nedenle kriz
dönemlerinde bile planlı bir btiyilme politikasından vazgeç memek gereklid
ir. Diğer
bir yandan teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak tirlin ömürleri de
kısalmaktadir.
Yeni ürün geliştirmenin önemli bir rekabet avantajı olmasının sebebi,
müşterilerin
daha uygun fiyata daha kaliteli ve daha çok özelliği olan ürünler i talep
etmeleridir.
Günümüzde yeni ürünleri piyasaya sürme hızı rekabet avantajını
belirleyici en
önemli faktörlerden birisi olarak öne çıkmaktadır.
Yeni pazarlara girebilmek ve mevcut pazarlarada daha çok satış yapabil
mek
için dağıtım kanallarında daha yaratıcı olmaya çalışmaktadır. Yakın
zamana kadar
tutunduram faaliyetleri ile yaratılmaya çalışılan ayrıcalıkların
yerini dağıtım
kanalında yaratılan yeni stratejilere almıştır. Geneleksel dağıtım kanalı
anlayışının
ötesinde oluşturulan yeni stratejiler farklılık arayışında olan işletmel
er· için yeni
ayrıcalıklar yaratmıştır. İşletmeler artık ürün stratejileri ile
ilgili kararlar ne kadar
isabetli olursa olsun dağıtım kanallarının seçimi doğru değilse
başarısız ile
karşılaşılacağı gerçeğini görmüşlerdir. Yeni kanalların oluşum
u şirketlerin daha az
maliyetle daha çok müşteriye ulaşmasına fırsat yaratmaktadır. Teknol
ojiden daha
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müşteriye ulaşma yo111arı aranmaktadır.

Son yıllarda doğrudan
intemetten satışın yaygınlaşması bunun en
önemli göstergelerinde n birisidir. lnternet üzerinden oluşturulan sanal mağazaların
sayısı gün geçtikce artmaktadır.

satış kanallarıyla satış miktarındaki artış,

· Satıcılar ve dağıtım kanalları ile stratejik ortaklıklar kurarak maliyetleri,
teslimat sürelerini düşürmek, aynı zamanda müşteriler pazarlar hakkında daha
ayrıntılı bilgiler edinmek, müşteri
beklentilerine göre urun kalitesinin
geliştirilmesini sağlamak. Özellikle la-iz dönemlerinin önemli çözüm stratejisini

oluşturmaktadır.

·

2.3. Kriz Dönemlerinde Müşteri Davranışları Satınalma Kararı
Kriz dönemlerinde tüketici davranışlarında önemli değişiklikler meydana
gelir. Yeni ürünler satın almak yerine, halen sahip oldukları ·ile yetinirler. Satın
aldıkları malların ikamesi niteliğindeki ucuz malları tercih ederler. indirimli satış
noktalarına yönelirler. Satın aldıkları mallarda ekonomiklik ve dayanıklılığa daha
fazla önem verirler (Dursun ve Nakip 1994; 24). Bu dönemlerde müşterilerin
beklentileri daha ucuz ve fonksiyonel ürünlerdir. Bu şekilde çeşitlendirme ile,
mevcut tüketicilerin satın alma miktarı arttırılabilir, ya da farklılaştırma ile daha
ucuz ve ekonomik ambalajlı malların pazara sürülmesiyle yeni pazarlara girilmesi
mümkün olabilir.
Ürünün hangi özellilerinin tüketiciler tarafından öncelikli satın alamyı teşvik
edici nitelikte olduğu, hangi özellikllerin ise yeniden düzenlenmesi gerektiği,
ürünlerin nasıl daha fonksiyonel ve ucuz olarak üretilebileceği konuları önem
kazanmaktadır ( Shama 1978, 47).
Kriz ile birlikte gelen değişim işletmeleri yeni bir değişim içine sokmaktadır.
Müşteri yaratmak ya da talebi canlandırmak amacıyla mevcut ürün ve pazarlama
politikalarında yeniden yapılanma yöneltmektedir. Bu dönemde yapılması gereken

mamul hayat eğrilerinin sonun gelmiş, pazarı daralmasına rağmen işletmeye hala
maliyet getiren mel ve hizmetlerin bileşiminden çıkarılmasıdır. Ayrıca mevcut
ürünlerde ekonomik ambalajlamaya gidilebilir. Mal ile birlikte sunulan kim'.
hizmetler geçici olarak sınırlandırılabilir. Fiyatı yükseltmeden, ürünün yanındakı
ücretsiz donanım ve servisler kaldırılabilir veya sınırlandİrılabilir. Ya da tam tersi
olarak promosyonlu satış kampanyaları gibi bu strateji, satış aıttırıcı bir önlem
olarak uygulanabilir.

Fiyatları mümkün olduğunca aş~ğıya çekerek yeni bir fiyat düzeyinin
oluşturulması, kredili satışların yaygınlaşması .bu dönemin belirgin;
özelliklerindend ir. Yine bu dönemde fiyat arttırmak yerine, daha ucuz hammadde ve
yardımcı maddeler kullanılabilir. Teslim koşullarında değişiklik yapılabil~·
(Karafakioğlu 1993, 15). Üretim yerinde ya da satış noktasında teslim gibi ticf ri
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koşullar

uygulanarak, nakliye, sigorta vs. gibi maliyetler alıcıya yüklenilebilir, ve
olarak fiyat avantajı sağlanabilir. Esnek üretim planlaması uygulanarak, sıfır
stoklu üretim sistemi ile çalışma yoluna gidilebilir. Ayrıca fiyat artış hızını
düşürmek, firmaların sürümden kazanmalarını sağlayacaktır. Bu yöntemin tercih
edilmesi, hem enflasyondaki düşüşün devam etmesine neden olacak, hem de
ekonomi yeni bir artış ivmesi kazanabilecektir (Türkoğlu, 1998).

dolaylı

Üretim t1knoloj isi esnek ise, fiyat yönünden daha uygun mallar üretilebilir.
Bu amaçla, gird ilerde fiyat avantajını sağlayabilmek için ithalatta yapılabilir.
Malın değişik parçaları

ve/ veya
fiyatlandırılabilir (Yükselen 1990, 32) .

<

•• •' ~.

•

'/.

•

.KRİZ

.

sunulması

gereken

hizmetlerayrı ayrı

DÖNEMLERi1'l:o.ıf;lJy(_;UJ!;AN:M'A:SlÖNİf;RiiblilN ,
. .
, STJk\l])~J)U1\I~ıf: . , .
.

Kriz sadece korunulacak bir

şey değildir aynı

zamanda bir

'

fırsat

da

doğurabileceği unutulmamalıdır.

olduğu

•

Rekabet stratejileri iy belirlenmelidir.

•

Stratejik rekabette güçlü olunana alanlar iyi analiz edilmelidir.

• Uluslararası pazarlamanın krizden korunmak için en iyi araçlardan birisi
unutulmamaludur.

• Uluslararası
yol !arından birisidir.

•
•
•

stratejik

birleşmeler

uluslararsılaşmanın

en

uygun

İşletm e içi tasarruflara önem verilmelidir.
Kısa

vadede geri dönüşümü yüksek alanlara öncelik verilmelidir.

İ ş letme çalışanları krize karşı -iyi motive edilmelidir .

• Rakipler ve pazardeki değişimler anında izlenmeli bunun içinde araştırma
faa 1iyetleri sürdürü !melidir.
• Müşteri memnuniyeti bu dönemde de işletmenin temel felsefesi olarak
kabul ed ilm eli ve özen gösterilmelidir.
•

Uzun vadeli

yatırımlardan

bu dönemde

Reklam ve tanıtım faaliyetlerini
ve taınıtıma daha fazla önem verilmelidir.
•

kaçınılmalıdır.

kısarak

arka plana itmenin aksine reklam

• Tasarruf amaçıyla ucuz işcücüne yönelmek yerine, kaliteli ve nitelikli iş
gücünün her zaman daha ucuza ge ldiği unutulmamalıdır.
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•

Savunma stratejileri iyi

• Kriz
gid ilmelidir.

•

Satış

dönemlşerinde
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oluşturulmalıdır.

üretimi

düşürmek

öncelikli yerine nakit öncelikli

yerine maliyetleri

düşürme

yoluna

çalışılmalıd ır.

Dağıtım

sisteminin yeniden gözden geçiri lerek mümkünse dağıtım
boyunun kısaltılması hatta ürünün direkt satış yo ll arının araştırı l arak
son zamanlarda artan doğrudm1 satış ortamının oluşturulması davranışları
benimsenmeli dir.
kanallarının

Genel yaygın kanının aksine tutundurma faaliyet lerinden kısıntı yuapmak
yerine tutundurma faaliyetlerini aıttırarak talebe canlılık kazandırı lm ası, tutundurma
faaliyetlerinde ekonomiklik ve dayanıklılığın vurgulanarak potansiyel ve mevcut
müşterilerin daha fazla satın alamsı teşvil edilmelidir (Ketler 1974, 27).
Tüketici ve kullanıcıların alımını harekete geçirmeye ve aracı l arın
etkinliğini, özendirmeye yönelik, süreklilik göstermeyen, olağan rutinde olmaya n,

kısa dönemde satış arttırmayı teşvik edici, kendine özgü tutundurma ve satı ş
çabalarına satış geliştirme

denilmektedir (Tek 1?97; 780).

Tanımın kendi ögesinde de açıkca görü lmektedir ki satı ş geliştirme çekme
stratejisinden itme stratejisine dönüşüm gôstergesidir. Bu nedenlede özellikle kriz
dönemlerinde önem kazanan en önemli tutundurma araçlarından birisini
o luşturmaktdır. Tüketicilere yönekik başlıca satı ş geliştirme yöntemleri arasında
eşantiyonlar, kuponlar, fiyat indirimleri, para iadeleri, hediye paketleri ve müşteri
olma ödü ll eri sayılabilir.

3- SONUÇ
Ekonomik kriz oıtamlarında işletmel er bazı hızlı ve ciddi önl em ler a lma lıdır.
Özl 1ikle pazarlama strateji lerin in kriz ortamlarına uyum l aştırı imas ı gere ki i1iği
kaçınılmazdır. Ekonomik krizin etkisi altına aldığı i ş l etmelerde pazarlama karması
elemen larına yeni yapılanmal ar gerekli li ktir. Ürün strateji lerinde uyumlaşma ve
değişen tüketici taleplerine cevap verebilme becerisi, ürün hattının yen iden gözden
geçiri lerek, tüketicilerin beklentileri.ne yönelik değerl er yaratılmalıdır. Bu dönemin
en belirgin önlemlerinden birisi fiyat ayarlaınalrıdır. Özellikle fiyat aıtı ş l arı ndan
kaçınarak, maliyet tasarrutlarına yöne lik politikalar öne çıkma lıdır. Hassasiyetle
üzerinde durulması gereken diğer önem li bir karar tutundurma kararıdır. Bir çok
işletme tarafından ilk kesintiye uğrayan tutundurma karar yakl aşı mı yerine ürünü
yeniden pazarlama faaliyetine ağırlık veri lmelidi r. Dağıtım kanallarında izlenilecek
strateji ler maliyet avantajının elde edilmesinde ' önem li bir araç olarak
değerlendirilmelidir. Etkin çalışmayan aracı ların dağıtım kanalından çıkarılması gibi
tedbirler bu dönemde iişletmeye ferahlık sağl ayacaktır. Ancak bütlin stratejik
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kararları oluştururken unutulmaması gereken ' kriz sonrası ortaya çıkacak yeni pazar
fırsatları

genişleyen

pazar hacminin varlığıdır. Bu
için stratejilerde kriz dönemlerinde küçülme
müşteri beklentilerine yönelik etkin politikaların oluşturullmasıdır.
ile

değerlendirebilmek
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