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Giriş 
Uluslararası Pazarlamada Kilit Adımlar 
 
Dış pazarlarda kar elde edebilmek ve kalıcı olmak adına yapılan tüm faaliyetleri uluslararası 
pazarlamanın alanına almak mümkündür. Bu faaliyetler firmaya uzun vadede kaynaklarını rekabet 
avantajı yaratacak şekilde kullanacak beceriyi sağlamalıdır.  
 
Uluslararası pazarlama iç pazarda var olmanın şartları ile benzerlik gösterse de ihracatçı çok daha 
fazla  karmaşık veriyi aynı zamanda bulup, izleyip, analiz edip kendi özgün süzgecinden geçirmek 
durumundadır; bu nedenle de dış pazarlara açılmak iç pazara nispeten daha zordur.  
 
Firmalar girmek istedikleri pazara dair çeşitli değişkenleri, o pazarın farklılıklarını, özellikle de sosyo-
kültürel unsurlarını daha önce yapılmış araştırmalardan yola çıkarak kavrayabilirler. Böylelikle farklı 
pazarlama teknikleri uygulayan firmalar başarı şanslarını arttıracaklardır. 
 
 
Firmalar pazarlama stratejilerini güderken sürekli standart hale getirmek veya yeni gelişimlere 
uydurmak ikileminde kalabilirler.  
 

Tüm bunların yanında uluslararası fuarlara katılım göstererek marka bilinirliği yaratmak da dış 

pazarlara giriş için iyi bir yöntem sayılabilir. 
 

Uluslararası sergi ve fuarlarda yer almanın firmalara şu tür katkıları olabilir: 

• Bir pazar araştırmasına başlamak ya da var olanı devam 
ettirmek, 

• Yeni pazarlama, üretim vb. tekniklerinin gelişimini 
gözlemlemek, 

• Rakiplerin ürün kataloğu, firma broşürü, üretim ve reklam 
teknikleri gibi tanıtımlarından yola çıkarak bir rekabetlilik 
analizi oluşturmak ve bu çıkarımlara uygun bir ürün 
yerleştirme stratejisi hazırlamak, 

• Müşterilere ürünleri deneme imkanı vermek, 
• Yeni ürünlerini tanıtmak, 
• Dünya piyasalarının neye ihtiyacı olduğunu gözlemlemek, 
• Mevcut müşterilerle iletişimi sürdürerek onları firmaya sadık kılmak, 
• Firma ve ürünün özelliklerini tanıtarak marka üzerinde bilinilirlik yaratmak, 
• Aracı, distribütör ve yerli-yabancı potansiyel iş ortaklarını tanıma ve seçim yapma 

olanağından faydalanarak pazarlama ağı  oluşturmak. 
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   1. Hedef Pazar Araştırması 
Pazar araştırması hedef pazara dair bilgilerin düzenli ve sistemli biçimde toplanmasına dayalıdır. 
Amaç: 

• Hedef Pazar seçiminin rasyonel ve kuramsal biçimde yapılması esastır. Böylelikle dış pazarda 
fırsatları tespit etmek, değerlendirmek ve çekiciliğini mukayese etmek mümkün olur. Firma 
nüfuz etme ve satış potansiyeli en olanaklı pazarları saptayarak, pazarlama gücünü 
yoğunlaştırarak daha geniş araştırmalar yapar. Sonunda ilginç olmayan pazarlara girmeye 
çalışmak ile vakit kaybedilmemiş olur; 

• Hedeflenen pazara uygun ve etkin pazarlama stratejisini oturtmak ve stratejik kararları 
kolaylaştırmak. Bu bağlamda çerçevenin ve hedeflenen pazarın özelliklerinin detaylı 
tanımlanması (sosyo-ekonomik, kültürel unsurlar) ve yerel tüketicilerin ihtiyaçlarının ve tatmin 
edilme yollarının saptanması gerekmektedir.  

 
İhracat yapan Kobiler, hedef pazarların belirlenmesi sürecinde, uluslararası pazarlarla ilgili 
çalışmalarında ticaret politikalarını oluştururken pazar araştırmalarını genelde önemsiz bulmaktadırlar.  
Bunun birçok nedeni bulunmaktadır: 

• İhracat rastgele bir kararla yapılmaya başlanmış olabilir. (genellikle herhangi bir fırsatın 
değerlendirilmesi şeklinde) İhracat konusunda deneyimsiz KOBİ’lerin pazar araştırması yapması 
pek rastlanılır bir şey değildir. Bu nedenle ihracat yapılacak pazarın seçimi konusunda pasif bir 
tutum sergilenmektedir; 

• Bazı KOBİ’ler iç ve dış pazarlar (kültür, altyapı, yönetmelik, ticari uygulamalar, dağıtım sistemleri, 
vb.) arasındaki farkları görebilmek konusunda son derece yetersiz kalmaktadırlar; 

• Bazı KOBİ’ler mali kaynak yetersizliği ve bu tür araştırmalar sonucu elde edecekleri kazancı 
göremediklerinden araştırma maliyetlerini çok yüksek bulmakta, dolayısıyla pazar araştırması 
konusuna soğuk bakmaktadırlar;   

• Bazı KOBİ’lerin uluslararası veri kaynakları ve analiz yöntemlerinden haberleri yoktur; 

• Bazı KOBİ’ler araştırmaya harcama yapmak yerine sadece kendi deneyimlerine 
güvenmektedirler; bu denemelere yaptıkları  harcama ve zaman kaybını göz ardı etmektedirler; 

• Bazı şirket yöneticileri ise sadece kendi kişisel yakınlıkları ve tercihleri temelinde (o ülkede 
okudukları, o ülkeye sıklıkla gitmek istedikleri ya da dilini bildikleri için) hedef ihracat pazarlarını 
belirlemektedirler. 
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İhracatta başarısızlığın en önemli nedeni olarak hedef pazarla ilgili hazırlık eksikliği ve pazarın 
özelliklerine  dair yeterli bilgiye sahip olunmaması olarak gösterilebilir. Uzun vadede ihracatta başarı 
yakalamak için KOBİ’lerin yüzeysel yaklaşımları bırakıp temeli sağlam bir planlama gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir.. Bu faaliyet onlara dış pazarlardaki tuzakları tanımlamak konusunda yardımcı olacak 
ve potansiyel riskleri azaltacaktır. Dolayısıyla, başarı şanslarını da artıracaktır. 
Uluslararası pazar araştırmaları iç piyasalara da uygulanan yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılabilir 
fakat her halükarda farklılıklar olacaktır. Dış pazar araştırmalarında, pazara bağlı çeşitli çevresel 
faktörler (örneğin gümrük vergileri, döviz, yabancı mevzuat, kültür, politik sistem vb.) de göz önünde 
bulundurularak daha geniş çapta bir rekabete hitap edecek araştırmalar yapılmalıdır. 

 

1.1. Uluslararası Pazar Araştırması Amaçları 
Uluslararası pazar araştırmalarında toplanılacak bilgi ve kullanılacak metodu belirlemek adına 
öncelikle hedef tespit edilmelidir. Bu hedefler büyük ölçüde, firmaların varlıklarını ne derece verimli 
kullanabildiği ve ihracattaki tecrübelerine bağlı olarak çeşitlilik gösterecektir.. 

Buradan hareketle genellikle üç araştırma türü ortaya çıkmaktadır: 

• Ön seçim araştırmaları 
• Küresel araştırmalar 
• Mevcut koşullarla ilgili ayrıntılı araştırmalar 
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1.1.1. Ön Seçim Araştırmaları 
Büyük şirketlerin aksine, KOBİ’lerin kendileri için ideal olan hedef pazarı bulmak için yürütülmesi 
gereken araştırmaya ayıracağı kaynağı genelde bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, ön seçim araştırmaları veya pazarda işlem yaptıkça keşif etmek gibi yöntemlerle 
öncelikli olarak en çekici ve en erişilebilir olarak bilinen pazarlara yönelmektedirler. Bu süreç farklı 
seviyelerde beceri ve uzmanlık gerektirirken, her pazar için sabit olan seçim kriterlerinin de dikkate 
alınmasını gerektirmektedir. (örneğin yakınlık, gelişmişlik düzeyi, ödeme çeşitlerinin ve kullanılan dilin 
uygunluğu) Bu ön seçim araştırmalarını kullanarak, şirketler en azından ihracatta güçlerinin 
yetmeyeceği pazarları seçenekler arasından çıkarabilirler. 
Ön seçim  araştırmaları; hızlı erişim sağlamakla beraber ucuzdur ve hedef pazarla ilgili özet bilgiler 
sunmaktadır. (örneğin GSYİH, kişi başına düşen gelir, ölüm oranı, demografik istatistikler, vb.) 

Seçilmiş pazarlarla ilgili araştırmaların bir sonraki ayağı küresel pazar araştırmaları olacaktır. 

 

1.1.2. Küresel Pazar Araştırmaları 
İkinci aşamada, KOBİ’ler önceden seçtikleri piyasaların küresel çevredeki durumlarını araştırmalıdırlar. 
Bu yaklaşım KOBİ’leri girecekleri pazarda potansiyel talep, rakipler, pazar yapısı gibi konularda 
derinlemesine bilgi sahibi yapacaktır. Böylece, şirket hedef pazarın çekici olup olmadığına karar 
verebileceği gibi pazara giriş yapıp yapmayacağının da kararını alacaktır. 
Pazar seçimi süreci  firmalara kalıcı bilgiler sunmaz. Şu anda çekici olmayan bir pazar ileride çekici 
hale gelebilir, bu sebepten dolayı pazar araştırmaları düzenli bir şekilde güncellenmelidir. 

 

1.1.3. Detaylı Pazar Araştırmaları 
Bir ya da daha fazla hedef pazar seçtikten sonra, firmalar sahip oldukları kaynakların bu pazarlara 
özgü özelliklerine uyup uymadıklarını görebilmek amacıyla pazarı segmentlere ayırarak detaylı pazar 
araştırmaları yapmak durumundadırlar: 

• Ürün: Ürünler müşterilere denettirilerek ürünün markası, paketi ve ismine yönelik fikirleri öğrenilip 
pazardaki tüketici alışkanlıkları konusunda gözlem yapılmalıdır. Ortaya çıkan sonuçlar sonrası ürünün 
etkileyiciliğini arttırmak adına neye ihtiyaç duyulduğu öğrenilecek ve çözümler uygulanmaya 
başlayacaktır. 

• Fiyat: Özellikle müşterilerin psikolojik olarak ne tür ürüne ne kadar para harcamaya müsait olduğu 
öğrenilir ve ürün, firmaya diğer fiyatlar içerisinde rekabet üstünlüğü sağlayacak bir fiyatla, piyasaya 
sürülür.  

• Dağıtım: Dağıtımla ilgili araştırma ürünün hangi kanallar kullanılarak satışa çıkarılırsa pazarda 
kalıcı olabileceğini tespit etmeyi sağlayacaktır. Söz konusu ülkede hangi yerel firmalarla işbirliğinin 
avantajlı olduğunu öğrenmek konusunda pazarda bulunan ve şirket yapısı benzer firmaların pazara 
girerken ki faaliyetlerini incelemek yararlı olacaktır. 

• İletişim: Araştırma pazara şirket tarafından verilecek mesajı test etmek, ürünle ilgili bilinilirlik 
sağlamak ve ne kadar tutup tutmayacağını anlamak üzerinde yoğunlaşmalıdır. 

Küresel ve detaylı araştırmalar içerisinde, firmalar hem masa başında hem de saha da elde 
edilebilecek bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Saha da nitel araştırma safhasına geçmeden önce 
mutlaka masa başı çalışmalarının kapsamlı ve tam yapıldığından emin olmakta fayda vardır. 
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2. İhracat Teşhisi 
Bir yabancı pazara ihracat kararı öncesinde firmanın mutlaka o pazara ihracat kapasitesini ve küresel 
pazarlara hazır olup olmadığını değerlendirmesi gerekmektedir. İhracat teşhisi bu açıdan kritik bir 
analiz ve karar alma aracıdır. 

• Kuvvetlerimiz (yetkinlikler, kaynaklar, know-how, özel bilgiler): firmanın bir ülkeye ihracatında 
karşılaşacağı zorluklara ve risklere direnme gücünü değerlendirmeye yarar. 

• Zaaflarımız: firmanın söz konusu ülkeye ihracatında başarı şansını artırması için iyileştirmesi 
gereken kaynak ve iç yetersizliklerini ölçmeye yarar.  
 

Bu kritik analizler aslında düzenli biçimde belli bir ülke ve pazara odaklanmaksızın yapılmalıdır. 
Firmanın daha sonra güçlü ve kuvvetli noktalarını belli bir ülke ve pazar ile karşılaştırarak 
değerlendirmesi ve hedef pazar seçimi gerçekleştirmesi daha sağlıdır.  

 
 

Birçok uluslararası pazara aynı anda gitme kararı alan firmalar yabancı pazarlarda payını arttırmanın 
insan kaynağı, mali güç ve organizasyon açısından önemli bir zaman, çaba ve kaynak yatırımı 
gerektirdiğinin bilincinde olmalıdır. Ayrıca, bu yatırımların meyvelerini vermesi orta, hatta uzun vadede 
olacağından firmalarımızın son derece sabırlı olmaları gerekmektedir. İhracat teşhisi yaparken 
yabancı pazarlarda başarılı olmak için gerekli kaynaklara yatırım yapacağımızın ve gerçekçi hedeflere 
kitleneceğimizin bilincinde olmalıyız. 
Firma teşhis sonucunda üç farklı sonuca varabilir: 

• Zaaflar çok fazla ve üstesinden gelinmez. Firma henüz bu pazara ihracata girişmemeli ; 
• Firmanın bazı açıkları var ancak zorlukların üstesinden gelinebilir. Bu zaafları bertaraf etmek 
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için firma uygun çözümleri uyarlamalıdır; 
• Firmanın bu pazara ihracatta önemli hiçbir zaafı yoktur. Kısa vadede bu pazara ihracatta 

başarı mümkündür.  
 

İhracat teşhisinin iki önemli bacağı: 

• Değerlendirmede tutarlı kriterlerin tespiti  
• Her bir kriter için kapasite seviyesinin ölçülmesi  

 
2.1. Değerlendirme Kriterleri 
Firmanın ihracat teşhisini yapabilmek için öncelikle doğru kriterleri saptamak gerekiyor:  

Bu kriterlerin saptanmasında iki bir birini tamamlayan yaklaşım kullanılabilir:  
• Klasik yaklaşım ile firmanın üretim, finans, İK, pazarlama ve hukuk gibi temel işlemleri 

değerlendirilir.  
• M. Porter’ın yaklaşımı ile ise değer zincirinin halkaları olan işlemler değerlendirmeye alınır.   

İhracat teşhisi sadece ölçülebilir (Pazar payı, büyüme hızı…) performansları değerlendirmekle 
yetinmemektedir. Ancak, personelin eğitim durumu gibi nitelik kriterlerini de analize dahil etmek çok da 
kolay değildir.  
 
Değer Zincirinin Halkaları 
 
 
Değer zinciri nihai ürünü veya hizmeti elde etmeye yarayan, firmanın içinde ve dışındaki tüm 
faaliyetlerin kronolojik bölümlemesi değer zincirini oluşturmaktadır.  
 
Bu iç içe faaliyetler ikiye ayrılabilir: 

• Üretim, tanıtım, satış ve satış sonrası hizmet gibi birincil veya operasyonel faaliyetler; 
• Firma alt yapısı, iletişim sistemleri, finans kaynakları, marketing, İK, Ar-Ge , tedarik ve 

lojistik gibi destek faaliyetler. 
Bu faaliyetler birbirine bağlıdır ayrıca tedarikçilerin, müşterilerin faaliyetleri ile de girifttir.  
Bu faaliyetlerin her biri firma için bir güç veya zaaf oluşturabilir. Bu faaliyetler şayet ürüne bir katma 
değer getirmiyorsa faydaları sorgulanabilir. Değer zinciri analizi ile firma hem değerlendirebilir ve 
reorganizasyona gidebilir hem de taşerona iş verme politikasını tanımlayabilir.  
 
İhracat faaliyeti çerçevesinde değer zincirinin değişik halkalarının analizi firmaya yetkinliklerini ve 
rakiplere karşı zaaflarını tespit etme olanağı sunmaktadır. Yabancı pazarlarda başarı şansını azamiye 
yükseltmek etmek istiyorsa firma bu zaafları bertaraf etmenin yollarını aramalıdır.  
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2.1.1. Değerlendirme Kriterleri: 
Firma ihracat teşhisi yaparken temel piyasadaki hakimiyetini, ticari yeteneklerini aşağıdaki unsurları 
inceleyerek tespit etmek durumundadır:   

 

• Piyasa hakimiyeti   
• Bilgi sistemleri 
• Ürün  
• Dağıtım  
• Fiyat  
• Tanıtım ve iletişim  

 
 

 
 
2.1.1.1. Piyasa Hakimiyeti  
 
Şirket öncelikle iç piyasadaki konumunu, daha sonrada diğer dış pazarlardaki durumunu 
değerlendirmek durumundadır. Yeni pazarlara girmeden önce şirket temel pazarında konumunu 
sağlamlaştırmak durumundadır.: 

• İç piyasada büyüme oranım? İstikrarlı mı? Sürdürülebilir mi?  
• Devamlı pazarlarda şirketin Pazar payı nedir? İstikrarla aynı oranları koruyabiliyor muyuz?  
• Şirketin iç piyasada ve dış pazarlarda cirosu nedir? Ciro ve ihracat cirosu? 
• Son 5 yılda şirketinizin cirosu ile rakiplerinizin cirosunun mukayesesi nasıl bir gelime 

gösteriyor?  
• Firmanızın ciro bazında pazar ve müşteri gruplarına bağımlılığını ölçebiliyor musunuz? Tek bir 

tedarikçiye bağımlı kalmamak ne kadar önemli ise, aynı şekilde bir veya kısıtlı sayıda pazara 
veya müşteriye bağımlı olmak kısa vadede son derece riskli olabilir.  

2.1.1.2. Bilgi Sistemleri  
• Firmanız bir Pazar araştırması yaptı mı? Veya yapacak mı? (Kültürel farklılıklar, dil özellikleri, 

ticari özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak için? Rekabet çerçevesini daha iyi kavramak için,, 
dağıtım şekillerini anlamak için, tüketici alışkanlıklarını ve tüketicinin kullanım şekillerini 
öğrenmek için) 

• Evet mi? Kendi mi? Araştırma şirketi mi? Ticari ateşelikler mi?  
• Şirketin teknolojik, hukuki, ve ticari takip sistemi var mı?  
• Hangi kanalları bilgi kullanıyorsunuz? (Internet, birlikler, veri bankaları….) Kapsamlı mı? 

Güvenilir mi? Güncel mi? Karar almak için yeterli mi?  
 

2.1.1.3. Ürün 
Ürününüzün ihracat kapasitesi için şu aşağıdaki soruların cevaplanması lazım:  
 

• Ürün portföyünüzün genişliği nedir? Pazardan gelecek çeşitli taleplere cevap verecek 
kapasite?; 
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• Ürünün yenilenme sıklığı nedir? Rakipler kadar sıklıkla yenileniyor mu? Ürün yaşam eğrisinde 
nerede konumlanıyor?  

• Ürününüz fiyat, kalite, teknolojik yenilik gibi tek kılan bir rekabet üstünlüğüne sahip mi? Satın 
alana ithalatçı veya son tüketicide iç ürün yerine ithal ve Türkiye’den sizin firmanızdan ithal 
yapma isteği uyandıran tercih sebebi olan özellikler var mı?   

• Teknoloji seviyesi? Teknolojik değişime ayak uydurabilme kapasitesi? Yenilik yapma 
kapasitesi? 

• Şirketin teknik olarak ürünü söz konusu piyasaya uydurma kapasitesi (ambalaj, etiket) coğrafi 
özelliklere? İklime, standartlara, mevzuata uygunluk sağlanabilir mi? Ve bu en ucuz yoldan 
yapılabilir mi?  

• Şirketiniz çevre, sağlık gibi ulusal ve uluslararası standartları biliyor mu? Söz konusu 
pazarlardaki en katı kurallara uyacak ürünler pazarlıyor mu?  

• Firmanız markalı ürün satıyor mu? Markalar tescilli mi?  
• Desen model lisans tescili var mı? Bu alanda rakiplerinizin tescilleri var mı? 
• Firmanızın yurt dışı pazarda satış sonrası hizmet verme kapasitesi var mı? Değişim? Tamir? 

Geçici yeni? Ve maliyeti? 
Ürünün söz konusu pazarda kabul görme potansiyeli?  
Ve yerel tüketicinin zevk ve alışkanlıklarına uygunluğu ihracat teşhisinde çok önemli 
 
2.1.1.4. Dağıtım 
 

• Firmanız hangi dağıtım satış şeklini seçmiş durumda (temsilci? Distribütör? Partner? İhale 
katılım?) Uygun, etkin mi? Maliyetli mi? Bu modelin diğer ülkelere uygulanması mümkün mü? 
Dünya liderlerinin satış modellerine benziyor mu? Rakiplerinizin satış modellerine benziyor 
mu?  

• Şirketinizin satış ağı motivasyon sistemi var mı? Hangi araçları kullanıyorsunuz? (finansal? 
Doküman? Ziyaretler? ) Bu iş için görevli bir kişi var mı?  

• Şirketinizin satış ağına yönelik belli bir denetim sistemi var mı? İmtiyaz anlaşması? Ziyaretler? 
Merkeze gelen bilgiler değerlendirilebilir nitelikte mi?  
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2.1.1.5. Fiyat   
• Firmanız fiyat verirken iç güdüsel mi davranıyor? Yoksa maliyet hesabına, rakiplerin 

uygulamalarına ve tüketici profili analizine mi dayalı? 
• Firmanız kendi ve rakiplerin ihracat fiyatlarının yapısını tam olarak biliyor mu?  
• Karlar yeterli mi?  
• Ülkelere göre farklı fiyat uygulaması yapılıyor mu? Hangi kriterlere göre?  
• Test fiyat denemeleri var mı?  
• Kur riskinden korunuyor mu?  

 

 
 
2.1.1.6. İletişim  
 
Firmanın iletişim stratejisini değerlendirmek için en azından aşağıdaki sorulara cevap vermesi lazım:  

• Marka ve ürünlerin iç piyasada imajı ve bilinilirliği kuvvetli mi? İmaj ve marka kalite ve 
kurumsallık açısından kuvvetli ise dış piyasaya girerken müşteri sürekliliği, potansiyel 
partnerlerin güveni açısından firma önemli üstünlük elde eder. Fiyatlarını daha yüksek tutma 
olanağı da daha yüksektir. 

• İç piyasada belli net hedefler dahilinde planlı bir tanıtım ve iletişim programı mevcut mudur?  
• İletişim bütçesi nedir?  
• İletişim etkinliklerini firma kendimi düzenliyor? Yoksa İletişim programınının düzenlenmesini 

dışarıdan bir firmaya mı veriyor?  
• Ne tür iletişim eylemlerine başvuruyor? (doküman? Halkla ilişkiler? Reklam? Ticari etkinlikler?  
• Şirketin web sitesi var mı? Kaç dilde tercüme edilmiş?  
• Yapılan iletişim faydalı ve rantabl mı? Nihai tüketici ve toptancılar nezdinde bilinilirlik artmakta 

mıdır? Rakiplerden farklılaşmada etkin midir? İletişimin maliyeti ile doğurduğu ciro nedir?  
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İhracat firma açısından hem iç hem dış piyasada siyasi çerçeve ve mevzuat gelişmelerine hakim 
olmak durumundadır. Aynı zamanda firma içerisinde uluslararası pazarlarda çıkabilecek olası hukuki 
pürüzleri halledebilecek bir İK gücü gerekmektedir.  

2.2. Dış Ticaret Politikaları 
 
Ülkenin ve anlaşmaları olan ülkelerin/bölgelerin ticaret politikaları dolayısıyla firmaların destekleri 
kolaylıkları veya aksine zorlukları olabilir (Tercihli ticaret, STA, Ambargo, lisans vs.): 

• Firmanızın dış ticaret politikalarına dair bilgileriniz ve takip sistemleriniz? Türkiye’nin tercihli 
ticareti? Stratejik partnerlikleri? 

• Türkiye’nin ihracat destekleri? Sigorta sistemleri?  
• STA ları?  

2.3. Mevzuat Unsurları 
 

• Firmanızın uluslararası anlaşmalara ve mevzuata dair bilgi derecesi nedir?  
• Sınai mülkiyet hakları bilgilerine hakimiyet? Tescillerle ilgili bilgiler?  

Farklılaştırma Kriterlerinin Değerlendirilmesi 
Firmalar ihracat performanslarını oluşturdukların yönetim yapılarının farklılıkları ya da tedarik zincirinin 
elemanları içerisinden alakalı kriterleri seçip oyladıktan sonra her bir kritere 1’den 5’e kadar puan 
verecekler. Sonrasındaysa, bu kriterler gruplanacak ve grup içerisindeki puanlamanın ortalaması 
alınarak firmanın ihracatçı profilini ortaya çıkartmak adına aşağıdaki gibi bir analitik tablo 
oluşturulacak. 
 Değerlendirme 

Değerlendirme Grubu 1 2 3 4 5 

A X     

B  X    

C    X  

D   X   
1 : çok zayıf - 2 : zayıf  - 3 : ortalama - 4 : güçlü - 5 : çok güçlü 
 
3 puanın altında kalmış her bir değerlendirme üzerinde firmanın performansının iyi olmadığı ve dış 

pazarlara giriş öncesi bu firmaların zayıf oldukları alanları güçlendirmeye odaklanmaları gerektiği 

ortaya çıkacaktır. 4 ila 5 puan almış olan değerlendirme gruplarında ise firmanın önemli avantajlar 

ortaya koyduğu çıkarımı yapılacaktır. 

 

Tabii ki bu puanlamayı tarafsız bir şekilde yapmak oldukça zor görünmektedir. Bu nedenle firmalar 

kendilerini değerlendirirken direkt olarak rasyonel verilerden yola çıkarak ve kendilerini nispeten 

başarılı firmalara kıyaslayarak bu analizi oluştururlarsa daha gerçekçi bir değerlendirme ortaya 

çıkacaktır. 
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3. Uluslararası Konumlandırma 

3.1. Segmentasyon 
Sanayi ürünleri haricinde, yerli veya yabancı birçok firma, yabancı pazarı oluşturan tüketicilerin 
tamamına hitap edecek şekilde ürünler genelde sunamamaktadırlar. 

Segmentasyon, bu pazarı ürünlerin hitap edebileceği bölümlere ayırmak, bu bölümleri iç dinamikleri 
içerisinde incelemek ve potansiyellerini buna göre belirlemek faaliyetidir. Bu alt grupların her biri için 
farklı bir tüketici grubuna göre belirlenecek stratejiler uygulanmalıdır. Bunu yaparak, ortaya konulan 
uygulamaların hedef kitleyle alakası arttırılır ve başarı ya da başarısızlıkta ortaya çıkan koşullar daha 
iyi bir şekilde gözlemlenmiş olur.  

İç pazardaki davranışın aynısının, dış pazarda da tutacağını düşünüp, pazarı bölümleyip, incelemeye 
gerek duymama eğilimi içerisinde olan KOBİ’lerin aksi yönünde telkin edilmeleri önemlidir. 

Dış pazarların bölümlendirilmesi sırasında firmalar tutarlı bir metot ortaya çıkarabilmeleri durumunda 
aynı teknikleri iç pazarda da uygulayabilecektirler. 

 
İhracatçının pazar seçimi için sorulması gereken soru bu araştırma sonrası cinsiyet, yaş vb. 
değişkenlere göre hazırlanacak stratejilerin hangi yabancı pazara uygulanıp uygulanamayacağı 
olmalıdır. Bazı durumlarda aynı değişken ve değerler öncelik alınabilmektedir: 

Bazı ürünler için talep aynı şekilde artmaktadır: Sembolik ürünler (örneğin: Amerikan kot 
pantolonu, Fransız modası ve parfüm, küresel otel zincirleri vb.) evrensel olarak tanınır ve güçlü bir 
profil çizerler.  

Bazı ürünlerin talebi de ortak özellikler göstermektedir: Segmentlerin ağırlığı ülkeden 
ülkeye değişiklik gösterse de, araba gibi bazı ürünler kendine has segmentasyon özellikleri 
taşımaktadır. Bu durum bu ürün üzerindeki standartların tüm üreticiler tarafından kabullenilmesine yol 
açmakta ve böylelikle özel bir segmentasyon uygulaması gerekliliğini azaltmaktadır. 

Fakat bu genel geçer bilgiler içeren pazarlar hariç, iç piyasada gözlemlenen pazar değişkenleri 
yurtdışındaki pazarlarla uyuşmadığı takdirde yeni pazar bölümlemeleri yapılmalıdır: 
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3.1.1. Şirketin girmek istediği pazarda segmentasyonun çokça değişkeni vardır 
• Demografik özellikler: Yaş, cinsiyet, din, milliyet, dil, boyut, ağırlık, etnik köken vb. değişkenleri içerir. 
Örneğin, pazarı Fransızca, Felemenkçe ve Almanca konuşanlar olarak segmentlerine ayırmak 
mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri’ni Hispanikler, Afro-Amerikalılar ve İtalyan gibi segmentlere 
ayırmak da bir başka örnektir. 

• Sosyo-ekonomik özellikleri (gelir düzeyi, sosyo-profesyonel kategoriler, bir evde kaç kişinin yaşadığı, 
eğitim düzeyi, …); 
• Psikografik ve kültürel özellikleri (kişilik, yaşam tarzı ...); 

• Davranış özellikleri (tüketim ve kullanım modelleri, sadakat düzeyi, avantajlı ürün veya hizmet arama 
eğilimi, ortalama satın alma hacmi, kullanım oranı, ...); 

• Coğrafi özellikleri (ülke, bölge, ilçe, habitat tipi, iklim). 
 

3.1.2. Şirketin girmek istediği pazarı tespit için farklı segmentasyon metotları 
bulunmaktadır  

Farklı istatistiksel yöntem (kanonik, faktöriyel, regresyon, diferansiyel, bağlantılı analizler, ...)  ve 
bölümlendirme değişkenleri kullanan farklı segmentasyon metotları bulunmaktadır: Bazı örnekler 
şunlardır: 

 

• Avantaj arayan segmentasyon: Bu yöntem, tüketicileri ihtiyaçları ve ürüne verecekleri tepkiler göz 
önünde bulundurularak gerçekleştirilir. 

• Açıklayıcı segmentasyon: Bu yöntem zemin (örneğin ürün tüketim düzeyi üzerinde) ve değişkenleri 
(gelir, eğitim düzeyi, habitat...) arasında bağlantılar kurmayı amaçlar. 

• Sosyal tarzla açısından segmentasyon: Belirli bir ürüne atıfta bulunmadan, nüfusu bireylerin farklı 
profil ve tüketim davranışları üzerinden gruplara ayırmayı amaçlar. Kategoriler farklı yaşam tarzları 
üzerinden yola çıkılarak gözlemlenen kriterler baz alınarak belirlenir. (faaliyetler, ilgi merkezleri, farklı 
görüşler, mantalite, tutum ve davranışlar, dini ve ahlaki değerler, kişilik özellikleri...) Örneğin, 
Whirlpool firması Avrupalı kadınları süper kadın, deneyciler, ev hanımları, donmuş gıda karşıtı ve 
oturdukları yerden kalkmayanlar olarak 5 gruba ayırmıştır. Her bir grup için farklı bir pazarlama 
stratejisi geliştirilmiştir. 

Dış pazarda segmentasyonu gerçekleştirdikten sonra, şirketin iki seçeneği 
vardır: 
• Sadece oluşturulan gruplardan birine konsantre olmak; 

• Her biri için farklı pazarlama uygulayarak birçok segmentleri hedef almak.  
Segmentasyon özel ihtiyaçlar, beklentiler ve davranışlara göre, bunların her biri için geliştirilecek özel 
bir ticari bir yaklaşım sağlamaktadır. 
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Yabancı bir pazarı okurken izlenen üç aşamayı uygulama esnasında (Ön seçim, 
küresel ve detaylı araştırma), şirket söz konusu pazarlarda performansını 
etkileyebilecek bir dizi faktör hakkında bilgi toplamak durumundadır: 
• Coğrafi Göstergeler 

• Ekonomik, Mali Ve Parasal Bilgiler 

• Demografik Göstergeler 

• Piyasa Altyapısı 
• Yasal Ve Politik Zemin 

• Rekabetçi Yapı 

• Sosyal Ve Kültürel Faktörler 
• Talep Özellikleri 

• Pazar Karmasının Analizi 

Seçim kriterlerine ek olarak, ihracatçı kendi sezgilerini de kullanmalı ve pazara olan ilgisine göre 
hareket etmelidir. Hali hazırda elinde bulunan iş ilişkilerini de tehlikeye atmamalıdır. 

Ön piyasa seçimi aşamasında, ihracatçı coğrafi durum, ekonomik ortam, demografi, altyapı ve ilgili 
ülkelerin siyasi durumu hakkında genel bilgi toplayacaktır. Bu bilgiler, en cazip pazarları belirlemek ve 
diğerlerini elemeye olanak sağlayacaktır. 

Sonrasında seçilmiş pazarlar üzerinde yapılacak olan küresel araştırma firmanın bu ortam içerisinde 
ne kadar etkileyici-başarılı olup olmayacağının bir ön göstergesi olacaktır.  

Son aşamada, ayrıntılı araştırmalar, ürün, dağıtım yapısı, fiyat ve pazarla iletişim şirkete hedef 
pazarlarda uygulanacak ticari ilkeleri tanımlama olanağı verecektir. 
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3.2. Hedeflemek 
Hedeflenen yabancı pazarın segmentlerini tanımladıktan sonra, firma satacağı ürünün karakteristiğine 
göre hangi segmenti hedefleyeceğini seçmelidir ve buna göre bir pazarlama politikası oluşturmalıdır. 
(Bu faaliyeti sahip olunan ürünün pazarda aranan özelliklere uyup uymadığını gözlemledikten sonra 
belirlenen güçlü ve zayıf yönlerine göre, güçlü tarafları öne çıkararak ve zayıf tarafları ise nasıl telafi 
edeceklerini belirleyerek yapabilirler.) 

Firma pazar segmentini de belirledikten sonra, satmak istediği ürün veya hizmetin aşağıdaki 
niteliklerinden emin olmalıdır: 

• Ölçülebilir; yani pazarın hacmine uygun sayıda ürünle ve müşterilerin satın alma gücünün 
cevap verebileceği bir fiyatla pazara girebilme olanağı; 

• Kâr ettirecek kadar etkileyici pazarlama aktivitelerinin olması gereği; 
• Dağıtım kanalları içerisinde erişilebilir-ulaşılması kolay olması; 
• Ürünü oluşturulacak pazarlama programına uyum sağlayacak şekilde değiştirerek mi yoksa 

ürüne göre mi pazarlama programı oluşturulacağını belirlemenin ne kadar önemli olduğu da 
bilinmelidir. 

Ancak hedef segment belirlendikten sonra firmalar ürün konumlandırması yaparken talep ve 
beklentileri efektif bir şekilde karşılayabilir.. 
 
3.3. Konumlandırma 
Hedeflenen pazar segmenti de seçildikten sonra, firma ürününü konumlandırma safhasına geçecektir. 

Bir ürünü konumlandırırken elde edilecek başarı, potansiyel müşterisinin beynine bir nevi çip takarak 
bu ürüne karşı duyarlı hale getirmeyi öncelik almayı gerektirmektedir.  
Müşteriye, özellikle direkt rekabet içerisinde bulunulacak firmalara karşı ürünün özelliklerini ve 
avantajlarını ezberletmek şarttır.  

Buna bağlı olarak firma ürünün markası, paketlemesi vb. ek hizmetleri direkt olarak pazarın 
özelliklerini ve müşteri taleplerini hedef alarak hazırlamalıdır.  

Bir ürünün girilecek pazarda yakalayacağı başarı, ürün konumlandırmanın ne kadar başarılı olup 
olmadığıyla direkt olarak bağlantılıdır. 
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4. Piyasa 
!
4.1. Rekabet 
 
Rekabet içerisinde başarı sağlayabileceği düşünülen en uygun fiyat, maliyetler hesaplandıktan sonra 
oluşan taban fiyat ve piyasadaki talep üzerinden belirlenir.  
 
Aynı iç piyasalardaki rekabette olduğu gibi ihracatçılar yabancı piyasalara girerken özellikle direkt 
rakibinin fiyat yapısını incelemek durumundadır. Böylelikle ihracatçıya manevra kabiliyeti sağlayacak 
pazar fiyat aralığı belirlenmiş olur. İstenen fiyat pazar fiyat aralığından aşağıda veya yukarıda da 
bulunabilir: 
 
• Rakiplerden düşük fiyat sunmak, maliyetler doğrultusunda zarar ettirmediği sürece tüketici 
beklentileriyle uyuşacak ve başarı yakalayabilecek bir yöntemdir. Agresif bir pazara tutunma 
stratejisidir ve ekonomi içerisinde bir nevi sürümden kazanma mantığıyla kendine yer edinmeye 
yöneliktir. 
 
• Piyasa fiyatlarına uyum sağlamak en çok izlenen yöntemdir. Maliyetleriniz piyasanın altında bir fiyat 
sunmanızı engellediği zaman ve piyasa üzerinde bir fiyat sunup satış yapacak bir yapı 
oluşturmadığınız durumda izleyeceğiniz stratejidir. 
 
• Bir diğer seçenek ise tüketim zincirinin tepesinde bulunan ve tam olarak ikamesi bulunmayan 
(teknolojik ürünler gibi, örneğin Apple firmasının ürettiği iPhone)  bir ürünü pazara sürecekken eşsiz 
özellikleri sebebiyle pazarın üstünde fiyat sunmaktır. Pazarın kaymağını yemeye yönelik oluşturulmuş 
bir stratejidir. 
 
Firmanın niyeti pazar fiyat aralığının üzerinde bir fiyat belirlemekse, hedefler de göz önünde 
bulundurularak şu seçenekler değerlendirilebilir: 
 
• Ürünü önceden belirlenmiş piyasaya sokmaktan vazgeçmek; 
• Üretim ya da pazarlama maliyetlerinden kısmak ya da üretim maliyeti kısılmıyorsa kar marjını 
düşürmek; 
• Ürünü sağladığı avantajlar doğrultusunda ortaya çıkacak bir fiyata satmak. 
 
Rakiplerin fiyatlandırma uygulamalarını öğrenmek iyi bir başlangıçtır. İhracatçı bu bilgiye yalnızca 
pazara giriş sırasında erişmekle yetinmemeli, oluşabilecek değişimleri sürekli takip etmelidir. Özellikle 
ticari aracılarla kurulacak ilişkiler fiyatları göz hapsinde tutmak konusunda önemli rol oynamaktadır.  
 
Rekabetin yoğunluğu da izlenerek fiyatlar üzerinde bir etkisi gözlemlenebilir. Eğer rekabetçi sayısı 
çoksa, firmaların fiyat belirlerken pazar ortalamasını göz önünde bulundurarak hatta daha aşağısında 
bir fiyat sunmaları gerekecektir. 
 
Pazara girişteki engeller de piyasada yer alıp alamayacağını belirlemek yolunda ihracatçıların 
fiyatlandırma politikalarına etki etmektedir. Eğer engeller zorluysa, bir başka rakibin piyasaya girmesi 
düşük bir ihtimal olacağından ihracatçı fiyat belirleme konusunda daha özgür olacaktır. 
!
!
!
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4.2. Dağıtım 
 
Hedef dış pazardaki dağıtım yapısı ve hem de yerel aracılarla ilgili standart uygulamaları nihai fiyat 
düzeyine direkt etki etmektedir. 
 
• Dağıtım yapısı 
• Standart iş uygulamaları 
 

4.2.1. Dağıtım Yapısı 
 
Dağıtım yapısı ve satış kanalları ülkelere göre büyük ölçüde değişiklik gösterir. 
 
Bazı pazarlar fazlaca katma değer yaratmasa da çokça aracının bulunduğu geniş dağıtım kanallarına 
sahiptir. Bu aracılar nihai fiyata maliyet olarak yansır ve genelde ihracatın olmazsa olmazıdırlar.  
 
Bazı durumlarda ise katma değer yaratan aracılar gözlemlenmiştir. Bu aracılar maliyetlerine rağmen 
operasyonun üreticiliği arttırmaktadır. Almanya ve ABD’de olduğu gibi; yasal, fikri mülkiyet 
danışmanları pazara girerken aşılması gereken engelleri firmaların önüne sunup nasıl aşacakları 
konusunda onlara yardımcı olmaktadırlar. Böylelikle kaliteli aracılarla çalışmak zaman ve maliyetten 

 tasarruf sağlatmaktadır. 
 
 
 
 
 
 

 4.3. Standart Uygulamalar 
İhracatçının belirleyeceği son fiyata dağıtım kanallarında uygulanan yöntemler ciddi etki 
etmektedir: 

• Bazen normal maliyetlerin yarısı dağıtıcılara gitmekte ve bu da fiyatlarda artışa sebep 
olmaktadır; 

• Genel satış koşulları (garanti, vs.); 
• Sipariş boyutu ve sayısı, gelecekteki ödemeler, aracılarla özel ilişkiler ya da ortak tanıtım 

kampanyaları bazında verilen indirimler... Dağıtıcılardan gelecek indirim istekleri pazara göre 
değişiklik göstermektedir ve her bir istek ihracatçının kar marjını düşürmektedir. 
 

• Ödeme zamanları; 
• Genel ödeme ve kredilendirme koşulları; 
• Promosyon, satış eğitimi gibi perakendecilere verilen eğitimler... 

Bazı ülkelerde, perakende fiyatlarını pazarlık payı bırakmadan ihracatçılar belirlemektedir. Yine de 
yerel dağıtıcılarla yapılan pazarlıklar sonrası fiyatlar belirlenmekte ve bu da nihai tüketiciye sunulacak 
ürünün fiyatını arttırmaktadır. 


