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ÖN SÖZ
Hasta memnuniyeti kavramına verilen önemin arttığı, hastaların daha bilinçli hale
geldiği ve özel sağlık kuruluşlarının sayılarının arttığı günümüz koşullarında hastalara kaliteli
hizmet sunmak sağlık yöneticileri için daha öncelikli bir konu haline gelmiştir. Toplam kalite
yönetimi anlayışının da sağlık kurumları tarafından benimsenmesi, yine kaliteli hizmet sunma
anlayışını desteklemektedir. Böyle bir ortamda kaliteli hizmet sunan sağlık çalışanlarının
hizmet alıcıları tarafından da bu şekilde algılanması son derece önemlidir. Hedef kitlenin
beklentilerinin karşılanması şeklinde karşılık bulan kalite kavramı, algılanan kalite boyutuyla
alıcıların bu konudaki kanaatlerinden doğmaktadır. Tıbbi hizmetlerin sunumu konusunda çok
başarılı olan sağlık kurumlarının otelcilik hizmetleri, hasta ilişkileri yönetimi konularındaki
yetersizlikleri, sunulan bütün hizmetin kalitesi konusunda zaman zaman olumsuz düşüncelere
sebep olabilmektedir. Bu noktada pazarlama, sağlık hizmetleri açısından da üzerinde
durulması gereken önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.
Sağlık hizmetleri sunumunda farklı farklı aşamalarda görev alan kişilerin birbirleriyle
ve hizmet alıcılarıyla etkili iletişim kurmaları; birimler arası uyum; tüm çalışanların belirli bir
kalite düzeyini sabit kılmak için çalışması pazarlama ile ilişkilendirilebilecek alanlar
olmaktadır. Halk sağlığı ile ilgili toplumu bilinçlendirmeye yönelik başarılı kampanyaların
hazırlanabilmesi de pazarlama bilgisini gerektirmektedir.
Bu kitapta pazarlama kavramı ve sağlık hizmetleri pazarlamasının önemi; hizmet
pazarlaması; pazarlama çevresi; pazarlama araştırması; pazar bölümlendirme; pazarlama
karması unsurları; bütünleşik pazarlama iletişimi bileşenleri ve marka yaratma konularına yer
verilmektedir.
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1. PAZARLAMA VE SAĞLIK PAZARLAMASININ GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
1.2. Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi
1.3. Pazarlama Karması Elemanları
1.4. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Önemi
1.5. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Geçmişi
1.6. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Yönelik Getirilen Eleştiriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Pazarlama kavramını açıklayıp, pazarlamanın özelliklerini yazınız?
2) Pazarlama karması elemanları nelerdir? Açıklayınız.
3) Sağlık hizmetlerinde pazarlama niçin farklıdır?Açıklayınız.
4) Sağlık hizmetlerinde pazarlamaya getirilen eleştirileri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Pazarlama kavramı,
özellikleri ve önemi

Pazarlamanın tanımı,
kapsamı ve özellikleri
hakkında bilimsel bilgiye
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Pazarlamanın tarihsel
gelişimi

Alanda bilimsel bilgiye sahip
olma, geçmiş ile günümüzü
kıyaslayabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Pazarlama karması
elemanları

Konuyla ilgili öğrenme
hedefleri belirleme ve
uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık hizmetlerinde
pazarlama ve önemi

Sağlık hizmetlerinde
pazarlamanın önemini
kavrayabilme ve bilgi
birikimini kullanarak ileride
konuyla alakalı bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütebilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık hizmetlerinde
pazarlamanın geçmişi

Günümüzdeki uygulamaların
nedenine inerek analitik
düşünce ile yaklaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık hizmetlerinde
pazarlamaya getirilen
eleştiriler

Sağlık hizmetlerinde
pazarlamaya getirilen
eleştirilerin farkında olma ve
uygulama konusunda
sorumluluk alabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık hizmetlerinde
pazarlamaya getirilen
eleştiriler

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Pazarlamanın Önemi, Özelliklerİ



Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Özellikleri
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Giriş
Ekonomik hayatın temel unsurları olan işletmeler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak
üzere ürün ve hizmet üretir ve sahiplerine kar sağlarlar. İşletmelerin, bu istek ve ihtiyaçları
karşılamak üzere yaptıkları çeşitli faaliyetleri vardır. Bunlar üretim, pazarlama, finansman,
insan kaynakları gibi. Pazarlama, üretim ile birlikte işletmelerin başarısını sağlayan söz
konusu faaliyetlerin başında gelmektedir. Zira ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve pazarlanması
her toplumda ekonomik hayatın temelini oluşturmaktadır. İşletmelerin ana amacı kardır.
Ancak kar kadar tüketiciye ve topluma karşı sorumluluk, toplumda prestij de gereklidir. İşte
bunu gerçekleştiren pazarlama fonksiyonudur.
Günümüzde pazarlama, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir kavramdır. Her ne
kadar pazarlamaya ilişkin çok sayıda eleştiri olsa da, modern yaşamın şekillenmesinde önemli
rol oynamaktadır. Bugün iş dünyasının karşısına çıkan başlıca sorun, ürün kıtlığı değil,
müşteri kıtlığıdır. Çoğu sanayi, tüketicilerin satın alabileceğinden çok daha fazla ürün
üretmektedir. Fazla kapasite, aşırı rekabete yol açmaktadır. İşletmeler ise genellikle,
fiyatlarını düşük tutmakta ve daha düşük kar marjları elde etmektedirler. Pazarlama ise,
fiyattan başka esaslarda, nasıl rekabet edileceğinin yanıtıdır. Fazla kapasite nedeniyle
pazarlama, günümüzde çok daha fazla öneme sahip olmaktadır. Peter Drucker’a göre,
işletmenin başarısında pazarlamanın rolü şöyledir: pazarda tüketici gereksinimlerini tanımak,
hangi gereksinimlere hizmet edileceğini ortaya koymak ve potansiyel tüketiciyi işletme
müşterisine dönüştürecek bir ürün geliştirmektir. İşletmelerin amacı tüketici gereksinimlerini
tatmin etmektir, kar ise hizmetin sadece mükâfatıdır.
Pazarlama yönetimi, pazarlama araştırmaları, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
ambalajlama, markalama, dağıtım, fiyatlandırma, iletişim, satış sonrası hizmetler gibi birçok
çabadan oluşur. Bu bölümde ise pazarlamanın tanımı, kapsamı ve özellikleri, pazarlamanın
tarihsel geçmişi, pazarlama karması elemanları, sağlık hizmetlerinde pazarlama ve sağlık
hizmetlerinde pazarlamaya getirilen eleştiriler konularına değinilecektir.
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1.1. Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Pazarlamanın tanımı konusunda genelde uygulayıcılar ve profesyoneller arasında bir
fikir birliği yoktur. Pek çok kimseye göre hala pazarlama ile satış terimleri aynı anlamda
kullanılmakta, bazı kimseler onu reklam, bazı kimseler ise dağıtım olarak görmektedir
(Mucuk 2012:3). Oysa pazarlama gerçek müşteri değeri yaratma sanatıdır. Oldukça eski bir
tanıma göre pazarlama; mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru
akışını yönelten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir. Dar kapsamlı ve yetersiz bir
tanım olmasına rağmen uzunca bir süre pazarlama literatüründe yer almıştır. Bu tanımlar
zaman içerisinde değişmiş ve geliştirilmiştir (Kotler, 2015). Özellikle 1960’ların sonları,
1970’lerin başlarında pazarlamanın sadece ticari işletmelere özgü bir faaliyet olmadığı, kar
amacı gütmeyen kuruluşları da içine alacak şekilde kapsamının genişletilmesi ve tanımda bazı
toplumsal boyutların da yer alması gerektiği tartışmaları yapılmaya başlanmıştır. Böylece
pazarlama yavaş yavaş sadece “ürün ve hizmetlerle ilgili bir mübadele” sürecinde değil, nihai
amacı mübadele/ pazar işlemi olmayan faaliyetlerde de kullanılabileceği düşünülür olmuştur.
Amerikan Pazarlama Derneği (AMA-American Marketing Association) 1935’den
beri hem uygulayıcılar hem de akademisyenler için bir dizi pazarlama tanımı sunmuştur. İlk
resmi tanım AMA’nın bir önceki modeli olan Ulusal Pazarlama Öğretmenleri Derneği
tarafından yapılmıştır. Bu tanımlar arasından Amerikan Pazarlama Derneği’ nin 1985 yılında
yapmış olduğu tanım akademik çevrelerce yaygın olarak kabul gören tanım olmuştur
(Gundlach 2007:243). Buna göre “pazarlama; kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı
sağlayacak mübadeleleri (değişim) gerçekleştirmek üzere, fikirlerin, malların ve hizmetlerin
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve
uygulama sürecidir”. Ancak değişen şartlara paralel olarak Amerikan Pazarlama Derneği de
2004 yılında tanımda değişiklik yapmıştır. Buna göre “pazarlama; müşteriler için değer
yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve onun paydaşlarına fayda
sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir
fonksiyondur”. Bu iki tanım karşılaştırıldığında, ilk tanım pazarlamayı daha çok fonksiyonel
bir olgu olarak ele alırken, ikinci tanımda pazarlama değer yaratma odaklı bir müşteri
ilişkileri yönetimi olarak ele alınmaktadır (Altunışık, Özdemir ve Torlak 2011: 3). Son
yıllarda genellikle pazarlama yukarıdaki tanıma benzer bir şekilde tanımlanmaktadır. Kotler
ve Armstrong’un oldukça kısa son pazarlama tanımları ise; işletmeleri karşılığında değer elde
etmek üzere müşteriler için değer yaratma ve güçlü müşteri ilişkileri geliştirme sanatıdır
(Kotler, 2015).
İşletme yönetimindeki pazarlama kavramı ile iktisattaki pazarlama kavramı
birbirinden farklıdır. Mikro iktisat değişik pazar yapılarında firma dengesini fiyat-talep
ilişkisine dayalı olarak incelemektedir. Çağdaş pazarlama yönetiminde ise fiyat işletme dışı
bir faktör olmaktan çok, işletme yönetiminin nispeten denetiminde bir değişken olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle pazarlama yönetiminin uygun yöntemlerle talebi etkileyebileceği
kabul edilmektedir. İktisatçılara göre pazarlama; zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan
eylemlerdir. Ürün ve hizmetlerin üretim ve tüketimi arasında zaman ve yer farkı varsa,
pazarlama bu farkı giderir ve dengeyi kurar. Ürün ve hizmetlerin el değiştirilmesi ile mülkiyet
9

faydası yaratılmış olur. İktisatçıların bu tanımı pazarlamanın makro tanımı olarak kabul
edilmektedir (Yükselen 2014:5-6).
Pazarlamanın Özellikleri
Yukarıda verilen tanımlamalar arasında fazla farklılık olmamasına rağmen, hepsi
pazarlamanın tüm özelliklerini basit bir tanımlamayla birleştirmeye çalışmıştır. Yukarıda
verilen tanımlamalardan yola çıkarak aşağıda pazarlamanın belli başlı özelliklerine yer
verilmiştir (Mucuk 2012:6; Tengilimoğlu 2012:17):
1. Pazarlama, işletmelerin veya bireylerin pazardaki istek ve ihtiyaçlarına odaklanır.
2. Pazarlama, analiz planlama ve kontrol gerektirir.
3. Pazarlama dinamik bir faaliyettir, planları uygulamayı gerektirir.
4. Pazarlama odaklı işletmelerin ayırt edici özelliği, kendi amaçlarına ulaşmanın da bir
yolu olan, müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışmasıdır.
5. Pazarlama, mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir. Ama bunlara, yer ülke, olay,
örgüt vb. eklenebilir, zira mamul kelimesi ile kastedilen, pazarlanan şeydir.
6. Pazarlama insan ihtiyaçlarını karşılayan bir mübadele sürecidir.
7. Pazarlama sadece bir satış veya reklam faaliyeti değildir, üretim öncesinde
mamulün fikir olarak planlanıp geliştirilmesinden başlayarak, fiyatlandırılması,
tutundurulması ve dağıtımıyla ilgilidir
Pazarlamanın Amacı ve Önemi
Organizasyonlar belli bir amaç için faaliyette bulunmaktadırlar. Bazı
organizasyonların amacı kar elde etmek olduğu gibi kar amacı gütmeyen organizasyonlarında
farklı amaçları olabilmektedir. Özellikle 1970’lerden sonra pazarlama kar amacı gütmeyen
organizasyonlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu anlamda pazarlamanın iki temel
amacından bahsetmek mümkündür:
-Tüketici istek ve ihtiyaçlarının benimsenmesi,
-Bunlara cevap verebilecek mal ve hizmetlerin tasarlanması ve tüketicinin beğenisine
sunulmasıdır.
Pazarlama uygun ürünü, uygun zamanda, uygun fiyatta ve uygun dağıtım kanallarıyla
sunma görevini üstlenmiştir (Altunışık, Özdemir ve Torlak 2011: 6). Bu anlamda pazar için,
özellikle de tüketiciler için çeşitli faydalar sağlamaktadır. Pazarlama ile üretim faaliyeti
girdileri çıktılara dönüştürerek şekil faydası, ürünün istenilen zamanda satın alınmasını
sağlayarak zaman faydası, tüketicinin tercih ettiği yerde ürünün bulundurulması ile mekan
faydası, tüketicinin ürünü satın alarak, ürün üzerinde arzu ettiği şeyi yapma yetkisi ile de
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sahiplik (mülkiyet) faydası yaratılmış olur (Karafakioğlu, 2015: 44-45). Kısacası, pazarlama
insanların değişen gereksinimlerini, karlı fırsatlara dönüştürebilmektir. Pazarlamanın amacı,
üstün öneriler sunarak, alıcının araştırma ve ticari işlem zamanından ve çabasından tasarruf
etmesini sağlayarak ve topluma daha yüksek bir yaşam standardı sunarak değer yaratmaktır
(Kotler, 2015).
Pazarlamanın Temel Kavramları
Pazarlama olgusunun temelini teşkil eden bazı kavramlar vardır. Bunlar; ihtiyaç, istek,
talep, ürün, değişim/mübadele, müşteri tatmini (memnuniyeti) ve müşteri sadakati
kavramlarıdır. Bunları aşağıdaki şekildeki gibi göstermek mümkündür:

İhtiyaçlar

İstekler

Talep

Ürünler

Değişim

Müşteri
Tatmini

Müşteri
sadakat
i

Şekil 1. Pazarlama Döngüsü
Kaynak: (Altunışık Özdemir ve Torlak 2011: 6)
Buna göre;
İhtiyaç tatmin edilmemiş insan dürtüsü,
İstek, insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bireylerin mevcut alternatifler
arasından elde etme veya sahip olma arzusu gösterdikleri şeyler,
Talep, alım gücü ile desteklenmiş olan istekler,
Ürün, tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere pazara tüketicinin tercihine
sunulmuş olan özellikler paketi,
Müşteri tatmini, mübadeleyi izleyen süreçte tüketicinin satın almış olduğu ürünün,
tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygunluğu ve ihtiyaçları karşılama derecesinin bir ölçüsü,
Müşteri sadakati ise, tüketicinin bir marka, ürün ya da işletme hakkında geliştirdiği
olumlu tutum olarak tanımlanabilmektedir.

1.2. Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi
Pazarlama yönetiminin gelişim aşamaları, genelde işletmeciliğin, özelde pazarlamanın
en fazla geliştiği ülke olan ABD’deki gelişmeler ile açıklanmaktadır. İşletmenin amaçlarına
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ulaşmak için, hedef pazarlarla yararlı değişimler yapan, ilişki kuran ve bu ilişkileri geliştiren
programları analiz eden, planlayan, uygulayan ve kontrol eden pazarlama yönetiminin bu
çabaları, işletmelerin verdiği öneme göre çeşitli başlıklar altında incelenebilmektedir. Bunlar
üretim anlayışı, satış anlayışı, pazarlama anlayışı ve son olarak sosyal pazarlama anlayışı
olarak sıralanabilir.
Üretim Anlayışı
Üretim anlayışı pazarlama yönetiminin en eski anlayışlarından biridir. Üretim anlayışı
dönemi aynı zamanda geleneksel pazarlama anlayışı olarak da bilinmektedir. Geleneksel
pazarlama ise üretim ve satış odaklıdır (İslamoğlu 2013:10) Bu dönemde üretimi artırmak
işletmelerin temel amacıdır, verimlilikte ve teknolojide bir an önce ilerleme sağlanarak,
üretimi artırmak amaçlanmaktadır (Yükselen, 2014:11) Bu dönemde en geçerli meslek
mühendisliktir, çünkü üretimi artırmanın yolu buradan ve bir yandan da yatırım yapmaktan
geçmektedir. Bunun için de işletmeler mühendislerin yanında en iyi finansman ve
muhasebecileri bulundurup güçlenmeye yönelmişlerdir (İslamoğlu 2013:10) Talebin
genellikle arzdan fazla olması nedeniyle müşteri bulmak zor ve önemli olmadığı için,
işletmeler daha çok ürünü, düşük maliyetle, büyük ölçekli olarak üretmeye önem vermişlerdir.
Bu dönemde işletmelerin pazarlama bölümü zaten yoktur, pasif bir satış bölümü vardır
(Mucuk, 2014:8). Tüketicilerin sadece fiyat ve kaliteyi dikkate alarak satın alma davranışını
gerçekleştirdikleri varsayılmakta, ambalaj ve çevresel faktörlerin etkisi göz ardı edilmekte, iyi
ürünün zaten kendisini satacağı düşünülmektedir (Yükselen, 2014:11) Bu dönemin yönetim
anlayışı “ne üretirsem onu satarım” şeklinde özetlenebilir. Henry Ford’un (otomobil sanayinin
kurucusu) 1910’larda T modeli olarak ileri sürdüğü standart tek tip ve siyah ucuz arabalar için
söylediği söz; “müşteri istediği renkte arabayı seçebilir, siyah olmak şartıyla” bu anlayışın en
güzel örneğidir (Mucuk, 2014:8).
Satış Anlayışı
Büyük ekonomik krizin ardından 1930’lu yıllarda, artık üretim daha bollaşmıştır ve
tüketici kıtlığı yaşanmaktadır. İşletmeler talep yetersizliği ile karşı karşıyadır (İslamoğlu
2013:10). Tüketicilerin yalnız bırakıldıklarında ürünleri yeterince satın almayacakları
düşünülmekte ve yoğun satış ve tutundurma çabalarına gidilmektedir (Yükselen, 2014:12). Bu
dönemin temel özelliği, ürünlerin yeterince satışını sağlamak ve çeşitli araçlarla satın almaya
özendirmektir. Bu dönemin yönetim anlayışı “verimli üret, reklam yap, satılır ve kar elde
edilir” şeklinde özetlenebilir. Üretim anlayışı dönemindeki kar anlayışı, üretimden doğan kar,
satış anlayışı döneminde ise, satıştan doğan kar anlayışı şeklindedir(İslamoğlu 2013:10).
Teknolojinin hızlandığı, tüketici isteklerinin köreldiği ve rekabetin yavaş yavaş arttığı bu
dönemde satış anlayışı, talebi artırmada yetersiz kalmıştır. Bunun için yeni bir anlayış doğmuş
ve gelişmiştir: ”pazarlama anlayışı”.
Pazarlama Anlayışı
Pazarlama anlayışı, 1950’lili yılların ortalarında bazı işletmelerde uygulanmaya
başlanmıştır. Tüketiciyi tatmin ederek kar sağlama olarak ifade edilen bu anlayış 1960’larda
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ABD’de, 1970’lerde ise diğer gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmıştır Pazarlama anlayışı, satış
anlayışının aksine alıcının isteklerine dayandığı için tüketici tatmini kavramı ortaya çıkmıştır.
Pazarlama kavramını benimseyen bir işletme, dağınık olarak yer alan tüm pazarlama
faaliyetlerini “pazarlama bölümü” altında toplamaktadır (Mucuk, 2014:9). Pazarlama
anlayışında hareket noktası, ne üretimde verimlilik, ne iyi ürün, ne de satış çabaları olup
tüketicinin istek ve ihtiyaçlarıdır. Bu anlayışı benimsemiş işletmeler yalnızca tüketici istek ve
ihtiyaçlarını dikkate almayıp, organizasyon yapılarında da bu anlayışa uygun değişikliklere
gitmekte, yeni bir yönetim anlayışı sağlamaktadır (Yükselen, 2014:12) .
Toplumsal Pazarlama veya Sosyal Pazarlama Anlayışı
Toplumsal pazarlama kavramı, pazarlama kavramı ile tamamen uyum içinde olarak,
toplumun ortak çıkarlarının da konuya dahil edildiği, kısa dönemli müşteri istekleri ile, uzun
dönemli tüketici refahı arasındaki çatışmayı göz ardı ettiği yönündeki eleştirileri karşılayan,
geniş kapsamlı bir yönetim felsefesini ifade eder (Mucuk 2014:9).Modern pazarlama
uygulamalarındaki aksamalar nedeniyle tüketicilerin ve toplumun korunması gereği ortaya
çıkmıştır. Peter Drucker bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir: “ pazarlama kavramının ortaya
çıkışından beri yirmi yıl geçmesine rağmen, tüketicinin korunması adlı bir hareketin hala
devam etmesi, pazarlamanın yüz karasıdır. Philip Kotler’e göre toplumsal pazarlama,
kişilerin, bir takım sosyal grupların ya da toplumun bütününün yararı için pazarlama ilkelerini
ve tekniklerini kullanarak hedef kitlenin yeni bir davranış edinmesi, eski davranışını
değiştirmesi ya da tümüyle bu davranışı bırakması yönünde yapılan çalışmalardır (Kotler,
2015). Bu anlamda toplumsal pazarlama, kar amacı gütmeyen örgütler ile kar amacı güden
örgütlerin ve devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarının bir çeşit çabası olarak
değerlendirilebilir. Örneğin, sağlıklı beslenme, anne sütünün yararları, emniyet kemerinin
kullanılması, alkol uyuşturucu ve sigara ile mücadele programları, meme kanseri için
kontroller gibi birçok sosyal alanda bireylerin davranışlarını pazarlama teknikleri ile
etkilemek ve değiştirmek mümkündür (Tengilimoğlu 2012:23). Toplumsal pazarlama
yaklaşımı sadece bir işletme işlevi olarak değil, belli bir hedef gruba ürün, hizmet ve fikir
sunan tüm kurumların yerine getirmesi gereken bir işlevdir.

1.3. Pazarlama Karması Elemanları
Pazarlama çabalarının en önemli unsurlarından birisi de, hedef alınan pazardaki
tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama elemanlarını oluşturmak ve
uygulamaya koymaktır (Odabaşı ve Barış 2002).
Pazarlama bileşenleri veya karması denince, pazarlama yöneticisinin denetimi altında
olan bağımsız pazarlama değişkenleri akla gelmektedir. Pazarlama yöneticisi bunları
kullanarak satış veya kar hacmini artırmaya çalışır. Pazarlama karması elemanları ile ilgili
McCarthy’nin yaygınlaştırdığı ve günümüzde genel kabul görmüş olan ve İngilizce baş
harfleri ile pazarlamanın 4P’si olarak kabul edilen kavramlar aşağıdaki gibi
verilmiştir(Grönroos, 1994:5):
1.Mamul (Product), 2. Fiyat (Price), 3. Dağıtım (Place), 4. Tutundurma (Promotion).
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Ancak üretim işletmeleri için geliştirilmiş bu elemanlar, hizmet pazarlaması için
yeterli olmamaktadır. 4P’ye, 3P’de eklenerek pazarlama karmasını oluşturan 7P kavramı
ortaya çıkmıştır. Bunlar ;
5. Fiziksel ortam (physical evidence), 6. İnsanlar veya katılımcılar (people), 7. Süreç
yönetimi (Process Management)
Burada insan; çalışanlar, müşteriler ve diğer tüm insanları ifade etmekte, süreç;
uyulacak kurallar ve faaliyet akışı gibi unsurları ifade etmekte, son olarak fiziksel elemanlar
da; hizmetin arz edildiği fiziksel çevre ve hizmeti vurgulayan tüm unsurları ifade etmektedir
(Jobber 1995). Kitabın ilerleyen bölümlerinde her birisi detaylı olarak anlatılacaktır.

1.4. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Önemi
Sağlık hizmetleri pazarlaması kavramı, pazarlama prensiplerinin karmaşık, geniş ve
heterojen bir yapıya sahip olan sağlık alanına entegre edilmesi olarak ifade edilebilir. Ancak
pek çok yazar ve araştırmacı sağlık pazarlamasını farklı bir araştırma alanı olarak kabul etse
de bu konuda yapılmış az sayıda bütünleştirici ve net bir tanım bulunmaktadır. Sağlık
hizmetleri pazarlaması, “sağlık hizmeti tüketicilerinin neye ihtiyaç duyduğunu belirlemek, bu
ihtiyaçları karşılamak için hizmetlere şekil vermek, yeni hizmetler üretebilmek ve hastalara
sunulan bu hizmetleri kullanmaya teşvik etme süreci” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık
hizmetlerinin tanımı gereği bu sektördeki kuruluşları belirlemek ve sınıflandırmak oldukça
zordur. Ancak sağlık pazarlaması, sağlık sistemini bir bütün olarak tüm aktörleriyle birlikte
içine alan bütünleştirici bir perspektif gerektirmektedir (Odabaşı ve Timur, 1994: 30; Crié ve
Chebat, 2013:123). Çünkü sağlık hizmetlerinin aşağıda verildiği gibi çok sayıda kapsayıcılığı
vardır:
-Hasta odaklı bir yaklaşım ile tüketici refahı ve hasta sağlığı,
-Hastalar, mükellefler ve reçete yazanlar gibi çok taraflı paydaşları olan, çok sayıda iç
ve dış paydaşların eş zamanlı tatminini sağlayarak kapsayıcı ve uygun bir pazar tanımı,
-Sektör doğasındaki etik ve değerlerin büyük öneme sahip olması,
-Karmaşık yapısı ve bilgi asimetrisinden dolayı uzmanlığın ileri düzeyde olması,
-Mükelleflerin merkezi ve aktör rolleri,
-Teknolojik ve paradigmatik gelişmeler, aktörler (ameliyatlar, ilaçlar) arasındaki
sınırları kaçınılmaz olarak silmekte, işbirliği gerektirmekte,
-Hastalıkların kronikleşmesi ve nüfusun yaşlanmasındaki değişimler,
-Tedavi yaklaşımlarında daha az kaynak ve büyük devrimler (biyoteröpotik,
nanoteknoloji ve doku mühendisliği gibi) olması (Crié ve Chebat, 2013: 124-125).
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Tüm bu değişkenler sağlık sisteminin sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahip
olduğunu göstermektedir. Bu açıdan sosyal pazarlama, özellikle halk sağlığı ve sağlığı
geliştirme uygulamaları anahtar rol oynamaktadır.
Sağlık hizmetleri pazarlaması ile ürün pazarlaması benzer ilke, kuram ve tekniklere
sahip olsalar bile, sağlık hizmetlerinin kendine has özellikleri; elle tutulmazlık, ayrılmazlık
(üretildiği anda tüketilmesi), türdeş olmama (hizmet kalitesinin değişkenliği), dayanıksızlık,
acil karakter taşıma, başka mal ve hizmetlerle ikame edilememe, düzensiz talep, tüketicinin
bilgi yetersizliği ve uzman gücü vb. nedeni ile ürünlerin pazarlanmasından farklı
uygulamaları beraberinde getirmektedir. Ayrıca diğer hizmetlerden farklı olarak hükümetlerin
ve meslek kuruluşlarının koymuş olduğu etik kurallar sağlık hizmetlerinde bazı pazarlama
faaliyetlerine kısıtlama getirmektedir (Tengilimoğlu, 1997: 189-190).
Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda pazarlamanın amacı; hedef pazarın tatmin düzeyini
geliştirmek ve tüketicilerin beklentilerini karşılayan daha nitelikli hizmetleri sunarak işletme
amaçlarına ulaşmaktır. Ancak pazarlama anlayışının sağlık hizmetlerine uygulamasında kâr
amacı güden bir sektör için geliştirilen pazarlama teorisinden, gerçekten çok hassas bir konu
olan sağlık konusunda yararlanılmasına bazı eleştiriler getirilmiştir. Özellikle tutundurma
faaliyetleri sağlık hizmeti pazarlamasındaki hassas konuların başında gelmektedir. ABD,
hizmet sektöründe havayollarının gelirlerinin %14’nü tutundurmaya harcarken, sağlık hizmeti
sektöründe tutundurma faaliyetleri için bu oranın ancak 1/10’nu harcayabilmektedir (Akkılıç,
2002:204).
Sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık personeli ve farklı büyüklükteki sağlık
işletmelerinin finansal başarısı için oldukça önemlidir. Geçmişte sağlık hizmeti sunanlar
tarafından reklam vermekle bir tutulan pazarlama, reklam yapmaktan, hasta ihtiyaçlarına
anlayışlı bir yaklaşıma dönüşmüştür. Günümüzde hastalar, kendilerini pek çok kaynaktan
eğitmekte, teknik ve fonksiyonel ihtiyaçlarının hem klinik hem de hizmet açısından
karşılanmasını talep etmektedirler. Bu nedenle sağlık kuruluşları bu yeni hasta tavrını
kavramalı ve hizmetleri tüketicilerin arzu ettiği şekilde sunmalıdır. Toplumun istek ve
ihtiyaçlarını dikkate almadan sağlık programı planlayan hastanelerin hayal kırıklığı yaşaması
kaçınılmazdır. Yöneticiler ve sağlık personelleri bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet vermeyi
sorumluluk olarak görmelidirler.
Sağlık alanında pazarlama faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte, tüketici tatminine
yönelik faaliyetler için kaynaklar geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu durumda her bir sağlık
kuruluşu bu kaynaklar için rekabete geçecek ve pazarlama faaliyetlerini kullanacaklardır. Her
bir sağlık kuruluşunun fiyatlandırma, tutundurma, dağıtım ve mamul geliştirme gibi birtakım
pazarlamaya ait fonksiyonları zaten gerçekleştirdiklerini göz önüne alınırsa pazarlama bu
kararların bilimsel temele dayandırılarak alınmasını sağlayacak ve bu sayede verimlilik
artacaktır (Erdem, 2007: 78-79). Bugün ABD gibi gelişmiş ülkelerin halk sağlığı
programlarının ödeneklerini muhafaza etmek ve arttırmak, sosyal politikaları ıslah etmek,
sosyal koşulları geliştirmek, AIDS gibi toplum sağlığını tehdit edici hastalıklarla mücadele
etmek ve halk sağlığı programlarını geliştirmek için, stratejik pazarlama prensiplerini ve
araçlarını kullanmaya yöneldikleri görülmektedir (Tengilimoğlu, 1997: 189-190).
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1.5. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Geçmişi
Pazarlama bilimi, sağlık sektöründeki kısa geçmişe sahip olmasına rağmen, çok
sayıda inişler ve çıkışlar yaşamıştır. Pazarlama düşüncesi 1970’lerde sağlık hizmeti
sunucularına tanıtılmaya ve anlatılmaya başlandığından bu yana gelişme, duraklama, gerileme
ve yeniden gelişim gibi çeşitli dönemlerden geçmiştir. Pazarlamanın gelişim süreci sağlık
hizmetleri açısından ele alındığında 1970’lerin sonlarına kadar sağlık hizmeti sunucularının
pazarlama tartışmalarına çok az ilgi gösterdikleri sağlık hizmetleri pazarlama alanındaki ilk
öncülerin ise bu yıllarda ortaya çıktıkları görülmektedir Sağlık kuruluşlarında pazarlama
anlayışı büyük farklılık göstermektedir. Bazı hastaneler pazarlamaya ilgi gösterirken, bazıları
ilgi göstermenin de ötesinde akılcı tanıtım faaliyetlerini kullanmaya başlamışlardır. Bu
değişen anlayış sonucunda pazarlama hak ettiği yeri almaya başlamıştır (Şahin, Çelik ve
Tengilimoğlu, 2013:11).
1950’lerde pazarlama diğer sektörlerde yaygın olmasına rağmen, sağlık sektörünün
ilgi alanına henüz girmemiştir. Bu yıllarda yeni yeni gelişen ilaç sektörü hekimlere, pazarlama
faaliyetlerini kullanmaya başlamışlardır. Bu süreçte hastaneler ve sağlık çalışanları ise
pazarlama faaliyetlerini etik ve doğru bulmamışlardır.
1960’lara gelindiğinde sağlık sektörünün büyümesiyle, halkla ilişkiler faaliyetlerinin
de rolü artmıştır. Bu yıllarda ilaç firmaları, sigorta şirketleri satış hacimlerini artırmak için,
satış elemanlarından oluşan ekipler oluşturmaya başlamışlardır.
1970’lerde sağlık hizmetlerinde pazarlama araştırmalarına olan ilgi ve reklamcılık
girişimleri başlamıştır. 1970’lerin ortasında geri ödeme koşullarında yaşanan değişikliklerle
hastaneler için satışların öncelikli olduğu bir dönem başlamıştır. Hastaneler ilan panoları,
radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları yoluyla belirli hizmetlere ilişkin kullanımı
artırma amacıyla reklam ve tanıtım faaliyetlerini kullanmışlardır. Yapılan reklamların amacı
hastaları hastane imkânlarını kullanma yönünde ikna etmek olmuştur. Bu gelişmeler sağlık
hizmetleri pazarlamasını satış aşaması dönemine taşımıştır.
1980’li yıllarda pazarlama, çokları tarafında sağlığın doğasında olmayan, ihtiyaç
duyulduğunda kullanılabilecek yardımcı bir faaliyet olarak görülmektedir. Sağlık sektörü bu
dönemde satıcı pazarından alıcı pazarına doğru evrilmeye başlamış ve önemli değişiklikler
olmuştur. Önceden hekimler etkili gruplar arasında yer alırken, bu dönemde sağlık
hizmetlerinin asıl satın alıcıları olan tüketiciler önem kazanmıştır. Pazarlama, reklamdan çok
daha fazlasını içermesine rağmen, bu dönemde birçok kişi reklamı sağlık hizmetlerinde
pazarlamayı temsil eden tek faaliyet olarak görmüştür. Bu yıllarda artan maliyetler nedeniyle
hem toplum, hem de sağlık profesyonelleri tarafından pazarlamaya direnç oluşmaya başlamış,
hastaneler yapabildikleri her faaliyette harcamaları kısmaya çalışmış ve pazarlama
harcamaları en rahat başvurulan kalemlerden birisi olmuştur.
1990’larda sağlık sektörünün pazar yönlü olmaya başlamasıyla pazarlama
fonksiyonunun sağlık kurumları içindeki önemi daha da artmıştır. Bu süreçte uzun dönemli
karar verme perspektifi pazar yönlü karar vermeye yol açmıştır. 1990’ların tüketicileri önceki
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neslin tüketicilerinden daha iyi eğitim almış oldukları için kendi sağlık ihtiyaçlarının daha
fazla farkında olmuşlardır. Hastane zincirleri ve hastane birleşmeleri konusunda yaşanan
büyük değişimin teşviki ile reklam faaliyetleri 1990’ların ortasında daha da gelişmiştir. Bu
dönemde sağlık sektöründe işletmecilik uygulamaları kabul edilmeye başlanmış ve
pazarlamanın tartışmasız fırsatlar sunduğu görülmüştür. Bu sayede pazarlamaya daha
profesyonel bir dış görünüş kazandırılmış ve pazarlamanın reklamla aynı olmadığı,
tüketicilerin ihtiyaçlarına duyarlı ve pazar araştırmasına önem veren daha kapsamlı bir
disiplin olduğu fark edilmiştir
2000’li yıllara gelindiğinde sağlık yöneticileri pazarlamayı da içeren işletmecilik
fonksiyonlarını daha fazla kabul eder olmuştur. Bu yıllar, birleşen ve küçülen hastaneler
nedeniyle hastane yöneticileri arasında büyük bir işgücü devrine tanıklık etmiştir. Yeni
yöneticilerin çoğu, pazarlamanın normal bir işletmecilik fonksiyonu olarak ve kar yönelimli
olma özelliği ile ön plana çıktığını düşünmüşlerdir. (Şahin, Çelik ve Tengilimoğlu, 2013:1115).

1.6. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Yönelik Getirilen Eleştiriler
Sağlık hizmetlerinin pazarlanması konusu 1970’li yılların ikinci yarısında ortaya atılan
bir kavramdır. Ancak yaklaşık olarak bir 10 yıl öncesine kadar hizmet pazarlamasının tam
olarak farkına varılamamıştır (Erdem 2007: 72). Sağlık hizmetlerinde pazarlamanın hizmet
sunan kuruluşların rekabet etmesine neden olacağı, oysa bu kuruluşların birlikte çalışan,
işbirliği yapan kuruluşlar olması gerektiği şeklindeki görüşler, tutundurma ve reklam
faaliyetlerinin de bu anlamda gereksiz olduğuna inanmaya sevk etmiştir. Bu eleştirilerin,
pazarlamanın yanlış anlaşılmasından kaynakladığı açıkça görülmektedir. Sağlık hizmetlerinde
pazarlama uygulamaları yalnızca hastane ve özel polikliniklerle sınırlı kalmayıp, diğer pek
çok sağlık kuruluşlarında da görülmesi muhtemeldir. Çünkü sağlık hizmetleri yalnızca tedavi
ve rehabilite edici hizmetlerle sınırlı olmayıp, koruyucu sağlık hizmetleri, ilaç ve medikal
hizmetler, zayıflama ve spor sağlığı merkezleri gibi insan sağlığına katkıda bulunan bütün
hizmetleri kapsamaktadır (Tengilimoğlu,1997: 188). Türkiye açısından bir değerlendirme
yapılacak olursa özellikle 1980’li yıllardan sonra öne çıkmaya başlayan özel hastanecilik
kavramı sağlık pazarlaması kavramına vurgu yapmaktadır. Bir yandan sayısı hızla artan özel
sağlık kuruluşları nedeniyle rekabet yoğunlaşmakta; diğer yandan da yapılan düzenlemeler
sonucunda, hastaların gerek özel hastanelerden gerekse kamuya ait diğer sağlık
kuruluşlarından sağlık hizmetleri almalarının yolu açılmaktadır (Karaca Yılmaz ve Gülmez
2013: 209).
Pazarlama, sağlık sektöründe uzunca bir süre yasaklı kelime olmuştur. Kotler ve
Clarke ABD’de 1980’lerin başlarına kadar, sağlık yönetiminde pazarlamanın kabul
edilmediğini bildirmişlerdir. İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi
sağlık sektörü devlet tarafından yönetilen ve düzenlenen birçok Avrupa ülkesinde hala
küçümsenmeye devam etmektedir (Lega 2006: 340).
Pazarlama bilgisinin sağlık hizmetleri konusu uygulamasında kâr amaçlayan bir sektör
için geliştirilen pazarlama teorisinden gerçekten çok hassas bir konu olan sağlık konusunda
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yararlanılması bazı eleştirilere yol açmıştır. Örneğin, tüketicilerin tüketim mallarını satın
alırken göstermiş oldukları tüketici davranışları ile sağlık hizmetleri satın alma konusunda
gösterdikleri davranışlarının, belirli ölçüde birbirinden farklı olması veya pazarlama bilimi
için geliştirilen fiyatlandırma teorilerinin, bu alanda kullanılmasının, konunun insan sağlığına
dayanması ve hekimlik mesleği bakımından bir takım mahzurları içermesi gibi eleştiriler
getirilmektedir. Özellikle tutundurma faaliyetleri, sağlık hizmetleri pazarlamasındaki hassas
konuların başında gelmektedir (Akkılıç, 2002: 206-208).
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Uygulamalar
Pazarlama konusunda birçok tanım yapılmış ve zaman içinde bu tanımlar
geliştirilmiştir. Bunlardan en geçerli tanım olan Amerikan Pazarlama Derneği (AMAAmerican Marketing Association)’nin 2004 yılında yapmış olduğu tanımdır: “pazarlama;
müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve
onun paydaşlarına fayda sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler
dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur”. Pazarlamanın iki temel amacından bahsetmek
mümkündür: Tüketici istek ve ihtiyaçlarının benimsenmesi ve bunlara cevap verebilecek mal
ve hizmetlerin tasarlanması ve tüketicinin beğenisine sunmaktır.
Pazarlama yönetiminin gelişimi aşamaları, genelde işletmeciliğin, özelde
pazarlamanın en fazla geliştiği ülke olan ABD’deki gelişmeler ile açıklanmaktadır. Bu
aşamalar üretim anlayışı, satış anlayışı, pazarlama anlayışı ve son olarak sosyal pazarlama
anlayışı olarak sıralanabilir.
Pazarlama karması elemanları ile ilgili McCarthy’nin yaygınlaştırdığı ve günümüzde
genel kabul görmüş olan ve İngilizce baş harfleri ile pazarlamanın 4P’si: 1.Mamul (Product),
2. Fiyat (Price), 3. Dağıtım (Place), 4. Tutundurma (Promotion). Ancak üretim işletmeleri için
geliştirilmiş bu elemanlar, hizmet pazarlaması için yeterli olmamaktadır. 4P’ye, 3P’de
eklenerek pazarlama karmasını oluşturan 7P kavramı ortaya çıkmıştır. Bunlar 5. Fiziksel
ortam (physical evidence), 6. İnsanlar veya katılımcılar ( people), 7. Süreç yönetimi (Process
Management).
Sağlık hizmetlerinin pazarlanması konusu ise 1970’li yılların ikinci yarısında ortaya
atılan bir kavramdır. Ancak yaklaşık olarak bir 10 yıl öncesine kadar hizmet pazarlamasının
tam olarak farkına varılamamıştır. Sağlık hizmetlerinde pazarlama uygulamaları yalnızca
hastane ve özel polikliniklerle sınırlı kalmayıp, diğer pek çok sağlık kuruluşlarında da
görülmesi muhtemeldir. Çünkü sağlık hizmetleri yalnızca tedavi ve rehabilite edici
hizmetlerle sınırlı olmayıp, koruyucu sağlık hizmetleri, ilaç ve medikal hizmetler, zayıflama
ve spor sağlığı merkezleri gibi insan sağlığına katkıda bulunan bütün hizmetleri
kapsamaktadır.
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Uygulama Sorular
1) Pazarlamanın amacı nedir? Açıklayınız
2) Pazarlama karması elemanlarını açıklayınız.
3) Pazarlama yönetiminin gelişim aşamalarını açıklayınız.
4) Sağlık hizmetlerinde pazarlama uygulamaları hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, pazarlama kavramının özelliklerini, tarihsel gelişimini, pazarlama
karması elemanlarını, sağlık hizmetlerinde pazarlama kavramını ve önemini, sağlık
hizmetlerinde pazarlamaya getirilen eleştirilerin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) “İşletmelerin karşılığında değer elde etmek üzere müşteriler için değer yaratma ve
güçlü müşteri ilişkileri geliştirme sanatına” ne ad verilmektedir?
a) Yönetim
b) Planlama
c) Liderlik
d) Pazarlama
e) Yönlendirme
2) Hangisi pazarlamanın özellikleri arasında yer almaz?
a) İşletmelerin veya bireylerin pazardaki istek ve ihtiyaçlarına odaklanır.
b) İhtiyaçları karşılayan bir mübadele sürecidir.
c) Pazarlama kontrol gerektirmez.
d) Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir.
e) Müşteri memnuniyeti odaklıdır.
3) Hangisi üretime yönelik anlayışı ifade eder?
a) Yüksek maliyetli mamuller üretilir.
b) En iyi mamul üretme çabası hâkimdir.
c) Ambalajlama ve diğer çevresel faktörlerin etkisi dikkate alınır.
d) Düşük kalitede mal üretilir.
e) Müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine odaklanır.
4) Hangisi toplumsal pazarlama anlayışını ifade eder?
a) İşletme ürün üretirken yalnızca çevreyi dikkate almalıdır.
b) İşletme ürettiği ürün ile her pazarda yerini almalıdır.
c) İşletme ürününü ucuza mal etmelidir.
d) İşletme kaliteli ürün üretmelidir.
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e) İşletme toplumun ortak çıkarlarını dikkate almalıdır.
5) Hangisi pazarlama karması elemanları arasında yer almaz?
a) Fiyat
b) Kontrol
c) Tutundurma
d) Dağıtım
e) Mamul
6) AIDS gibi toplum sağlığını tehdit edici hastalıklarla mücadele etmek için yapılan
pazarlama faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinin konusuna girer?
a) Yeşil pazarlama
b) Gerilla pazarlama
c) Toplumsal pazarlama
d) Deneyimsel pazarlama
e) Modern pazarlama
7) Hangisi sağlık hizmetlerinde pazarlamanın önem kazanmasında etkili olan
faktörler arasında yer almaz?
a) Artan özel hastanecilik uygulamaları
b) Artan maliyetler
c) Tüketicilerin bilinçlenmesi
d) Sağlık sektöründe rekabetin azalması
e) Yönetimin profesyonelleşmesi
8) Hangisi sağlık hizmetlerinde pazarlamaya getirilen eleştiriler arasında yer almaz?
a) Pazarlama rekabete neden olur.
b) Tutundurma ve reklam faaliyetleri gereksizdir.
c) Pazarlama hastalar arasında ayrıma neden olur.
d) Pazarlama gereksiz talep yaratır.
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e) Pazarlama kaliteyi artırır.
9) Hangisi pazarlama yönetiminin gelişim aşamaları arasında yer almaz?
a) Sosyal sorumluluk anlayışı
b) Üretim anlayışı
c) Satış anlayışı
d) Pazarlama anlayışı
e) Toplumsal pazarlama anlayışı
10) Sağlık hizmetleri pazarlamasını satış aşaması dönemine taşıyan olay hangisidir?
a) 1950’lerde ilaç firmalarının hekimlere ilaç pazarlamaya yönelmesi
b) 1960’larda ilaç firmalarının satış hacimlerini artırmak için, satış elemanlarından
oluşan ekipler oluşturması
c) 1970’lerde hastanelerin ilan panoları, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim
araçları yoluyla belirli hizmetlere ilişkin kullanımı artırma amacıyla reklam ve tanıtım
faaliyetlerini kullanmaları
d) 1980’lerde artan maliyetler nedeniyle pazarlamaya karşı bir direncin oluşması
e) 1990’larda hastane birleşmeleri ve zincirleri konusunda yaşanan büyük teşvik ile
işletmecilik uygulamaları daha benimsenmiş, reklam faaliyetleri daha gelişmiştir

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) e, 5) b, 6) c, 7) d, 8) e, 9) a, 10) c
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2. HİZMET PAZARLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Hizmet Kavramı ve Özellikleri
2.2. Hizmetlerin Sınıflandırılması
2.3. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri
2.4. Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık hizmetlerinin özellikleri göz önüne alındığında uygulanabilecek pazarlama
stratejilerini tartışınız.
2) Hizmet pazarlama stratejilerinin herbirini sağlık sektöründen örnek vererek
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hizmet kavramı ve
özellikleri

Hizmet kavramını ve
özelliklerini kavrayabilmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık hizmetlerinin
özellikleri

Sağlık sektörünü, diğer
sektörlerden farklı kılan
özellikleri kavrayabilmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık hizmetlerinin
özellikleri

Sağlık sektörünün bu
özelliklerinin farkında olarak, Okuyarak, fikir yürüterek,
uygulama sürecinde
araştırarak, uygulayarak ve
pazarlama faaliyetlerini
tartışmalara katılarak
yürütebilmek

Sağlık hizmetlerinin
özellikleri

Meslek hayatında kalite
süreçlerini etkili bir şekilde
uygulayabilmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Hizmet pazarlamasında
kullanılan stratejiler

Hizmet pazarlamasında
kullanılan stratejileri
açıklayabilmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Hizmet pazarlamasında
kullanılan stratejiler

Sağlık hizmetlerinde hangi
stratejilerin kullanılacağını
açıklayabilmek ve ileride bu
konuda bağımsız bir
uygulama yapar konuma
gelebilmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Hizmetlerin özellikleri



Sağlık hizmetlerinin özellikleri



Hizmet işletmelerinde pazarlama stratejileri
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Giriş
Hizmet sektörü ekonomik yapıda önemli bir yer tutmakta ve son yıllarda oldukça
gelişmektedir. Hizmet sektörünün bu nedenli gelişmesinin birçok sebebi vardır. Teknolojinin
sağladığı kolaylıklar, uzman kişilerin hizmet sektöründeki sayısının artması, satış sonrası
hizmeti gerektiren çeşitli ürünlere, işletmelerin daha fazla önem vermeye başlaması,
franchising sisteminin gelişmesi ve yaygınlaşması, tüketiciyi koruma yasaları ve rekabetin
yoğunlaşması gibi gelişmeler hizmet sektörünün önemini artırmıştır. Hizmet sektöründeki bu
hızlı büyümeler, hizmet pazarlamasına yönelik ilginin de artmasını sağlamıştır. Sadece
ürünlerin değil, hizmetlerinde pazarlanabileceği anlayışından yola çıkarak, geleneksel fiziksel
ürün esasına dayanan pazarlamanın, hizmet pazarlamasında ortaya çıkan bazı problemler ve
bunların çözümünde yetersiz kalışı, böyle bir alt disiplinin doğmasına neden olmuştur. Sağlık
kurumları açısından; sağlık hizmetleri pazarlaması, odağına hastayı koyarak, hastaların
ihtiyaç ve isteklerini doğru bir şekilde tespit ederek, yani doğru tanıyı koyarak, buna uygun
sağlık hizmeti üreterek, bunların doğru şekilde fiyatlandırma ve tutundurma kararlarını
vererek faaliyetlerini yürütmelidirler. Bu bölümde hizmetlerin özellikleri, sınıflandırılması,
sağlık hizmetlerinin özellikleri ve hizmet pazarlaması kavramları üzerinde ayrıntılı bir şekilde
durulacaktır.
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2.1. Hizmet Kavramı ve Özellikleri
Hizmet sektörü dünyada gelişmiş ülkelerin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Tahminlere göre ABD’de hizmetlerin gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) içindeki payı (2007)
%79’a yaklaşmıştır (Mucuk 2012:304). Hizmet sektörünün istihdamdaki payı, başta ABD
olmak üzere Japonya, Almanya, İngiltere ve Avustralya gibi sanayileşmiş ülkelerde
%50’lerden %80’lere çıkmıştır (Tengilimoğlu 2012:41). Genel olarak, ülke ekonomisi
geliştikçe, endüstrileşme düzeyi arttıkça, hizmetlerin de önemi artmaktadır.
Hizmet kavramının, 1700’lü yıllardan bu yana, ilk ele alındığı dönemde ve
günümüzde birçok tanımı yapılmıştır. Hizmetlerin çok çeşitli olması da hizmet kavramının
farklı birçok tanımının yapılmasına neden olmuştur. Literatürde ürün ve hizmet kavramları
çoğu kez birbirleri ile karıştırılmaktadır. Philip Kotler’in tam üründen tam hizmete doğru
değişimini gösteren örnekleri, bu iki kavramı anlamak için oldukça faydalı olacaktır
(Tengilimoğlu 2012:41; Mucuk 2012:303-305).


Tam ürünler: çorba diş macunu, buzdolabı vs.



Hizmetlerin eşlik ettiği ürünler: bilgisayar, otomobil vs.



Ürünlerin eşlik ettiği hizmetler: sağlık hizmetleri, uçak yolculuğu, sinema, tamirat



Tam hizmetler: sigorta, eğitim, danışmanlık.

vs.

Bu iki uç arasında; sadece ürünler, hizmetlerle desteklenen ürünler, ürünlerle
desteklenen hizmetler ve sadece hizmetler olmak üzere ürün ve hizmetlerin değişik karmaları
bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri ise, ürünlerin eşlik ettiği hizmetler grubuna dâhil edilebilir.
Çünkü muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerinde soyutluk yanında, tedavi sürecinde ilaç, tıbbi
malzeme, protez, ortez, stent gibi somut ürünler de kullanılmaktadır (Tengilimoğlu 2012:42).
Hizmet kavramı ”mutlaka olmasa da doğal olarak az ya da çok dokunulmaz bir yapı olan,
müşteri ile hizmet personeli ve/veya hizmeti sağlayanın fiziksel kaynakları, malları ve/veya
sistemleri arasındaki etkileşim anında oluşan ve müşteri problemlerine çözüm olarak sağlanan
bir faaliyet ya da faaliyetler dizisidir” şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımda yer aldığı gibi
hizmetleri fiziksel mallardan farklı kılan ayırıcı özellikleri vardır (Grönroos 1990: 47) Bu
özellikler dokunulmaz olma, heterojen olma, üretim ve tüketimin eş zamanlı olması,
stoklanamaması, müşterilerin üretime katılması, dayanıksız olma, sahipsiz olma, olarak
sıralanabilir. Böyle bir ayrımla ürün ve hizmetler arasında bir farkındalık oluşturulduktan
sonra Amerikan Pazarlama Derneği’nin yapmış olduğu hizmet tanımını da aşağıdaki gibi
vermek mümkündür:
Amerikan Pazarlama Derneği’nin (AMA) hizmet tanımı, “hizmetler, soyut (elle
tutulamayan, gözle görülemeyen anlamında) mallardır, en azından geniş ölçüde öyleydiler.
Eğer tamamen soyut iseler, üreticiden kullanıcıya direkt olarak değişimleri yapılır,
taşınamazlar, depolanamazlar ve hemen hemen derhal bozulabilir niteliktedirler. Hizmet
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şeklindeki malların tanımlanması çoğunlukla zordur çünkü meydana getirilmeleri, satın
alınmaları ve tüketilmeleri eş zamanlıdır. Onlar birbirlerinden ayrılmaz nitelikteki soyut
unsurlardan oluşmaktadır; çoğu kez önemli bir biçimde tüketici katılımını kapsarlar ve
mülkiyet (sahipliğin) devredilmesi anlamında satılmazlar ve mülkiyet hakları yoktur” (Mucuk
2012:305). Burada hizmetlerin belli başlı özellikleri verilerek ve mallardan farkına dikkat
çekilerek bir tanım yapılmıştır. Dolayısıyla pazarlama bağlamında hizmetler, ürünlere kıyasla
farklı özellikleri bünyesinde bulunduran insan ihtiyaçlarına cevap verme özelliği olan ürünler
olarak değerlendirilebilirler. (Altunışık, Özdemir ve Torlak 2011:149). Hizmetlerin bahsedilen
bu özelliklerine ilerleyen sayfalarda değinilecektir.
Ürün metalaştırılmasının arttığı bu dönemde hizmet kalitesi farklılaşma için en umut
verici kaynaklardan birisi olmuştur. İyi hizmet vermek müşteri yönelimli olmaktan geçer.
Ancak pek çok işletme, hizmet kavramını; bir sıkıntı, ekstra maliyet, en aza indirilmesi
gereken şey olarak değerlendirmekte, hizmet sunmayı bir pazarlama fırsatı olarak değil, bir
gider kalemi olarak görmektedir. Modern çağda akılcı davranıp, aslında her işin bir hizmet
olduğu gerçeğinin farkında olmak gerekmektedir. Ancak bu şekilde iyi hizmet verilip, başarı
sağlanabilir (Kotler 2015:50-51).
Hizmetlerin Özellikleri
Hizmetler, fiziksel ürünlerden bazı özellikleri nedeniyle farklılaşmaktadır. Bu
özellikler dört başlık halinde toplanabilir. Hizmetlerin dört özelliği; soyutluk, heterojenlik,
stoklanamama ve eşzamanlılıktır.
Soyutluk: Hizmet ve ürünler arasındaki en temel farklılık, hizmetlerin; görülemez,
elle tutulamaz, koklanamaz, tadına varılamaz olduğudur. Hizmet bir fiil, performans ve
çabadır. Kısaca hizmetin fiziksel hislerden yararlanılarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
Örneğin; sağlık hizmeti, sağlık profesyoneli tarafından bir hastaya uygulanan bir faaliyettir.
Hasta hizmetin somut unsurlarını (muayene odası, ekipman vs.) görüp, dokunabilmesine
karşın, esas hizmeti göremez veya dokunamaz (Yükselen 2014:356). Ancak tüketici bu
soyutluk karşısında, hizmetin kalitesini değerlendirebilmek için somut ipuçları (hizmetin
verileceği yer, hizmeti sunan insanlar, fiyat vs.) arama çabasına girer. Dolayısıyla hizmet
işletmeleri, rekabet üstünlüğü elde edebilmek için soyut hizmetini somuta dönüştürmeye
çalışmalıdır. Örneğin; müşteriler, hastanelerin belirli dönemlerde uyguladıkları check-up
faaliyetleri ile sağlık hizmetlerini deneme imkânı bularak hizmet kalitesini
değerlendirebilirler. Sağlık kuruluşlarının yaptığı bu faaliyetler, soyut olan sağlık hizmetlerini
somut hale getirme çabası içerisinde değerlendirebilir. Sağlık hizmetinin verilebilmesi için
hastanın ikna edilmesi ve sağlık hizmetini kabul etmesi sürecinde hekimin rolü geleneksel
sağlık otoritesi olması nedeniyle önemlidir. Başvuru yaptığı sağlık kuruluşunu bina, mobilya,
sağlıkla ilgili tıbbi araç, gereç, ekipman, çalışanların kurumsal kimliğe uygun giyinmeleri vb.
somut unsurlarla algılayan hastalar, çekirdek (öz) sağlık hizmetini hekiminden almaktadır.
Dolayısıyla somut bileşenlerin sağlamış olduğu ilk izlenimler, hekimin vereceği soyut sağlık
hizmeti hakkında bir kanaat oluşturacaktır (Cengiz 2014:966).
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Heterojenlik (değişkenlik, türdeş olmama): Hizmetler büyük oranda hizmeti
sağlayan ile hizmetin ne zaman nerede sağlandığına dayandığından, yüksek değişkenlik
göstermektedirler (Cengiz 2014:966). Hizmetlerin ağırlıklı olarak insan unsuru ile
sürdürülmesi, hizmetlerde standardizasyonu sağlama güçlüğü yaratmaktadır. Hizmetin
kalitesi, nerede, ne zaman ve nasıl verildiğine ve onu veren kişiye bağlıdır. Hizmetler aynı işi
yapan kişiden kişiye değişebileceği gibi, aynı kişi de bile farklılık gösterebilir (Mucuk
2012:307-308). Ayrıca müşterilerin hizmet hakkında bir yargıya varması o hizmeti
kullanmadan önce çok zordur (Tengilimoğlu 2012:53). Değişkenlik aynı zamanda müşteriden
de kaynaklanmaktadır. Çünkü her bir müşteri kendi deneyimleri ve algılamalarına göre
değerlendirmede bulunur. Hizmetlerin heterojenliği daha çok müşteri ve hizmeti sunan
arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak değerlendirilebilir (Yükselen 2014:356). Sağlık
hizmetinin ise hekime sıkı sıkıya bağlı oluşu, bu değişkenliği artırmaktadır. Örneğin bir
hekim gün içerisinde gerçekleştirdiği tüm teşhislerde aynı başarıyı sağlamayabilir (Cengiz
2014:966). Hizmetlerin bu özelliği, bir işletmeye değişkenlik olasılığını azaltma yoluyla
rekabet avantajı sağlayabilir. Hizmette değişkenliği azaltmak ve standart sağlamak için,
sistem yatırımlarına ve kalite kontrol programlarına odaklanılmalıdır. Örneğin; hastanelerde
tedavi rehberleri oluşturulmalı ve hekim ve hemşirenin buna göre davranmaları, çalışacak
personelin titizlikle seçilmesi ve eğitilmesi (Tengilimoğlu 2012:53-54; Mucuk 2012: 307308).
Stoklanamama (dayanıksızlık): Fiziksel ürünlerin aksine hizmetler, önce satın alınır,
sonra üretilir ve aynı zamanda tüketilirler (Tengilimoğlu 2012:54). Dolayısıyla hizmet alıcıya
sunulduğunda hemen kullanılmazsa, depo edilemeyeceği için boşa gider (Mucuk 2012).
Örneğin, sefer zamanına kadar satılamayan bir uçak koltuğunun daha sonra satılması söz
konusu olamaz (Yükselen 2014:356-357). Ya da randevusuna zamanında gitmeyen bir
hastanın randevu zamanını kaçırması ve muayene hizmetini alamaması gibi. Ancak
hizmetlerde talep tahmininde bulunmak fiziksel ürünlere göre çok daha zordur. Çünkü
hizmetlerin bir özelliği de talebin fazla dalgalanma yaratmasıdır (Mucuk 2012:307-308).
Hizmetlerin dayanıksızlık özelliği ile işletmeler arz ve talep arasındaki dengeyi sağlayarak
rekabet üstünlüğü elde edebilir. Örneğin fiyat promosyonu, golf, sinema, bar, restoran
işletmeleri, talep durumuna göre kullanılmaktadır. Yine talebin yönetilmesinde rezervasyon
ve müracaat sistemleri de kullanılabilmektedir (Tengilimoğlu 2012:54).
Eşzamanlılık (ayrılmazlık): Hizmetler üretildiği anda tüketilirler, hizmetin üretimi
ile satışı eş zamanlı olarak oluşmaktadır. Bu nedenle işletme ile müşteri üretim ve sunum
süreci boyunca etkileşim halindedir ve müşteri üretim sürecine katılır. Hizmeti sunan kişi
hizmetin bir parçasıdır. Aynı biçimde müşteri de aktif olarak üretim sürecine katılır. Bundan
dolayı hizmeti sunanlarla müşteri arasındaki etkileşim hizmetin en önemli özelliklerinden
birisidir (http://sasgem.org et:18.05.15). Ayrılmazlık özelliği, hizmetin üretilmesinden sonra
pazarlamasında doğrudan satışı gerekli kılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde eş zamanlılık ilkesi,
hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi esnasında hasta ve hekimin aynı yerde bulunmaları
durumunu ifade etmektedir. Hasta olmaksızın, hekimin muayene ve teşhis işlemlerini yapması
mümkün değildir (Cengiz 2014:966-967). Sağlık hizmetleri, ulaşım gibi birçok hizmet
türünde müşterinin bizzat bulunması, üretim sürecine katılması gerekmektedir.
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2.2. Hizmetlerin Sınıflandırılması
Hizmetlerin literatürde değişik pek çok sınıflandırması bulunmaktadır. Basit bir
sınıflandırma ile hizmetler, az soyuttan çok soyuta doğru üç grupta değerlendirilebilirler
(Mucuk 2012:306).
Malla İlgili Hizmetler: En az soyut veya en fazla somut olan bu grup, birlikte onun
tamamlayıcısı veya rekabet avantajı sağlayıcı ek unsurları olarak tüketiciye sunulan garantiler,
bakım-tamir- yedek parça, kurma-takma hizmetleridir. Bu tür tamamlayıcı hizmetlerin
kalitesi, rekabette başarının anahtarı olabileceği gibi, iyi verilmiyorsa başarısızlık nedeni de
olabilir.
Ekipmana Dayalı Hizmetler: Buradaki roller ilk gruptakinin tam tersine dönmüştür.
Hizmet asıl pazarlanan nesne, mal da onu destekleyici bir rol oynamaktadır. Örneğin otomatik
satış yapan meşrubat makinası, oto yıkama makinası, kuru temizleme makinası, çimen biçme
makinası, taksi, otobüs veya havayolu ile seyahat, uçak bakımı vb. hizmetlerde, hizmetin
verilmesinde kullanılan alet ve cihazlar çok önemlidir.
İnsana Bağlı Olarak Verilen Hizmetler: Bu hizmetler ilk grubun aksine en soyut
olan hizmetlerdir. İkinci gruptaki gibi asıl pazarlanan nesne olmakla beraber, hizmetle ilgili
kimselere bağlı olarak sunulan hizmetlerdir. Örneğin; hekimlik, avukatlık, koruma görevlisi,
mali müşavirlik, çocuk bakım hizmetleri gibi profesyonel hizmetler bu kapsamda
değerlendirilebilir.
Hizmetlerin sınıflandırılmasını şekil-1’de toplu bir şekilde görmek mümkündür.
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Hizmet Kime veya Neye Yönelmiştir
Hizmet
Yapısı
İnsan

Fiziksel Mal ve Mülk

Somut

Soyut

Malla İlgili Hizmetler
-Nakliye
-Bakım-onarım
-Depolama
-Garantiler
-Yedek Parça

İnsana Bağlı Olarak
Verilen Hizmetler
-Hekimlik
-Avukatlık
-Mali Müşavirlik
-Çocuk Bakım
Hizmetleri
-Güvenlik Hizmetleri

Ekipmana Dayalı
Hizmetler
-Oto yıkama makinası
-Çimen biçme makinası
-Kuru temizleme makinası
-Taksi-otobüs vb ile seyahat
hizmetlerinde hizmetin
yapılmasında kullanılan alet
ve cihazlar.

GGörevlisi

Şekil 1. Hizmetlerin Sınıflandırılması

Kaynak: (Yükselen 2014: 362; Mucuk 2012:306 kaynağından düzenlenerek hazırlanmıştır).

2.3. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri
Sağlık hizmetleri, sağlığı korumak ve geliştirmek, hastalıkların oluşumunu önlemek,
hastalananlara olanakların el verdiği ölçüde erken teşhis koyarak onları tedavi etmek,
sakatlıkları önlemek, sakatlananlara tıbbi ve sosyal rehabilitasyon hizmeti sunmak ve
insanlara nitelikli, mutlu ve uzun bir yaşam sağlamak için verilen hizmetlerin tamamıdır
(Tengilimoğlu, Akbolat ve Işık 2012:72). Bu kapsamda sağlık hizmetlerinin kendine has
özellikleri vardır. Bu özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:
Sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldır: Sağlık hizmetlerinde talebin ne zaman
ortaya çıkacağı belli değildir. Ayrıca hastalıkların maliyeti de belirsiz ve büyük orandadır.
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Kimin ne zaman hangi hastalığa yakalanacağı belirsizdir, önceden kestirilemez. Yani sağlık
hizmetlerine, nerede, ne zaman ve ne kadar gereksinim duyulacağı öngörülemez. Bu sebeple
devlet sağlık hizmetleri alanından tam olarak çıkamaz.
Sağlık hizmetinin ikamesi yoktur: Bir malın fiyatı yükselince tüketiciler doğal
olarak, bu malın yerine konabilecek diğer malları ikame etmeye çalışacaklardır. Oysa sağlık
hizmetleri yerine başka bir hizmet konamaz, yani ikamesi yoktur. Parasal değeri daha az olan
başka bir hizmet alanı ile değiştirilemez. İkame olasılığının bulunmaması tüketicilerin
kendilerini irrasyonel davranışlara karşı korumalarını sağlar. Ancak sağlık hizmeti tüketicisi,
kendini ekonomik açıdan koruyabilmek için başka bir seçeneğe sahip değildir.
Sağlık hizmeti ertelenemez: Sağlık sektörü dışındaki birçok sektörde kişiler
taleplerini erteleyebilirler. Ancak sağlık hizmetlerinin doğası gereği pek çok durumda sağlık
hizmeti ertelenemez ve acildir. Akut ve kişiye acı veren durumlarda sağlık hizmetlerinin
ertelenmesi düşünülemez. Ayrıca tedavide erken teşhisin önemi dikkate alındığında,
ertelemenin daha büyük ekonomik kayıplara, sakatlıklara ve hastalıklara neden olabileceği
unutulmamalıdır.
Sağlık hizmetinin kapsamını hizmetten yararlanan değil, hizmeti sunan belirler:
Tam rekabet piyasasında kişiler piyasa hakkında ya tam bilgi sahibidirler ya da bilgiye
kolaylıkla ve düşük maliyetle ulaşabilirler. Ancak sağlık hizmetlerinde hekim ve hasta
arasında bilgi asimetrisi mevcuttur. Sağlık hizmeti alacak olan kişiler hizmet konusunda
yeterli bilgiye sahip değildir. Hangi hekime ya da kuruma başvurmaları gerektiği, tedavi için
hangi uzmanlık dallarının gerekli olduğu, hangi tetkikleri yaptırmaları gerektiği ya da hangi
tedavi yöntemlerini uygulamaları gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından
dolayı, uzmanın bilgisine güvenmek ve o bilgiyi kullanmak zorundadırlar.
Sağlık hizmeti tüketicilerinin davranışları irrasyoneldir: Tüketicinin rasyonel
(akılcı) davranışı, harcayacağı paranın sağlayacağı faydanın en yüksek olmasını gerektirir. Bu
da ancak tüketicinin tüketimini yaptığı mal ve hizmetin kalitesini ölçebilmesiyle mümkün
olur. Ancak tüketicinin sağlık hizmetleri hakkındaki bilgisinin sınırlılığı, aldığı hizmetin
kalitesini ölçme ve yaptığı harcamanın ekonomik olup olmadığını değerlendirme şansını
zorlaştırmaktadır.
Hizmetten sağlanan doyum ve kaliteyi önceden belirlemek çok zordur: Sağlık
hizmetlerinin kalitesini ve sonuçta hastanın elde edeceği doyumu önceden belirlemek çok
zordur. Sağlık hizmetini talep edenler, hastalık ve sağlık durumu hakkında çok fazla bilgiye
sahip olamamalarından dolayı, sağlık personeline güvenmek zorundadırlar. Sağlık hizmetini
önceden alıp denemek, test etmek mümkün olmadığından, hizmet veren ve hizmet alan ilişkisi
tamamen etik kurallar ve güven duygusuna bağlı olarak gelişmektedir.
Sağlık hizmetlerinin bir bölümü toplumsal nitelik ve kamu malı özelliği
taşımaktadır: Sağlık sektöründe özellikle koruyucu sağlık hizmetleri tamamıyla kamu malı
olma özelliği taşımaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri, kamu tarafından yerine getirilirken
toplumun her bir ferdi maliyetlere katılmakta, olumlu sonuçlarından da yararlanmaktadırlar.
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Bu tür hizmetlerin kamu malı özelliği olması sebebiyle serbest piyasa koşullarında üretilmesi
ve tüketilmesi mümkün olmamakta ve piyasaya müdahale gerekmektedir.
Sağlık hizmetlerinin çıktısı paraya çevrilemez:
Sağlık fiyatı biçilemeyen,
dolayısıyla iktisadi ölçülerin dışında tutulması gereken bir kavramdır. Sağlık sektörü bu
özelliği bakımından da diğer piyasa özelliklerinden ayrılmaktadır. Sağlık hizmetleri kar
amaçlı değil, sosyal amaçlıdır. Dolayısıyla maliyet, fayda, karlılık gibi piyasa ekonomisinin
temel kavramları, sağlık sektöründe farklı bir anlam kazanmaktadır (Tengilimoğlu, Akbolat ve
Işık 2012: 74-78).

2.4. Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri
Hizmet pazarlaması, hizmet işletmelerinde yürütülen pazarlama faaliyetlerinin
bütünüdür. Hizmet pazarlaması, aktiviteler, yararlar ve tatmin duygusu yaratan;
dokunulmayan, hissedilmeyen, stoklanamayan, sahiplenemeyen, eşzamanlı olarak üretilen ve
tüketilen, adına hizmet denilen şeylerin tüketicilere ulaştırılması ile ilgili faaliyetler bütününe
verilen isimdir. 1960’lı yılların hemen başlarında özellikle ABD’de hizmet sektöründe
çalışanların sayısının, mamul üreten işletmelerde çalışanların sayısını aşması, hizmet
pazarlaması kavramı ve uygulamaları üzerindeki tartışmalara yeni bir açılım getirmiştir (Yücel
ve arkadaşları 2012:152). Ürün pazarlamasında olduğu gibi hizmet pazarlamasında da
öncelikle, amaçlar belirlenip, analiz yapılıp, hedef pazarlar seçilip, sonra da bunlara uygun
pazarlama stratejileri geliştirilmelidir. Geleneksel pazarlama karması olarak bilinen 4P’ye
(ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) 3P daha ilave edilerek (insanlar, süreçler ve fiziksel
varlıklar) hizmet pazarlaması programları oluşturulmaktadır. Bu anlamda aşağıda hizmet
pazarlama karması elemanları verilmiştir:
Hizmet planlaması: Hizmet planlaması, işletme düzeyinde başlamaktadır. Pazar
yapıları ve rekabet durumu analiz edilerek pazarlama fırsatları ortaya konmaktadır. Pazar
bölümlendirme yapılarak her bir bölüme sunulacak hizmet için konumlandırma stratejisi
geliştirilir. İşletme konumlandırma stratejisini desteklemek için, kendi kaynaklarından mı
yoksa dış kaynaklardan mı yararlanarak tedarik edeceğine karar verir. Bu aşamadan sonra
hizmet planlaması kavramı gelir (Yükselen 2014: 367). Hizmet planlamasında, ürünlerde
olduğu gibi ambalajlama, etiketleme, ürüne ilişkin renk seçimi gibi kararlar yoktur. Ancak
markalama ve kalite açısından değerlendirildiğinde, ürünlere göre oldukça zor bir süreci
vardır. Hizmet markalama kararlarında; görülemeyen, dokunulamayan bir mala marka
koyması söz konusu olduğu için, iyi bir marka adı seçmenin dışında, marka imajı yaratmak
daha önemli olmaktadır. Hizmetlerin değerlendirilmesindeki kilit nokta ise “hizmetin
kalitesidir”. Müşterinin beklediği hizmet ile algıladığı hizmet arasındaki fark hizmet
kalitesinin göstergesidir. Eğer aradaki fark sıfıra eşit veya sıfırdan büyük çıkarsa, müşteri
tatmin olmuş ve hizmet kalitesi pozitif demektir. Ancak aradaki fark sıfırdan küçük çıkarsa
müşterinin hizmet kalitesi negatif demektir (Aksoy 2005:93). Hizmet kalitesi tek bir boyuttan
oluşan bir kavram değildir ama en genel ifade ile beş boyut üzerinde durulabilir (Mucuk 2012:
312-313; Altunışık, Özdemir ve Torlak 2011:154):
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Güvenilirlik (Reliability): Hizmetin güvenilir ve tam olarak yapılmasıdır. Hastanenin
söz verdiği hizmeti doğru ve güvenilir bir şekilde yerine getirmesi güvenilirlik boyutudur.
Empati (Empathy): Müşteri ihtiyaçlarını anlama çabasıdır. Hastane kendini hastanın
yerine koyarak, bireyselleştirilmiş ilgiyi hastaya verebilmesidir.
Güvence (Assurance): Personelin bilgisi ve nezaketi ile güven vermesidir. Hastane
çalışanlarının bilgili ve nazik olmaları ve hastalarda güven duyguları uyandırabilme becerileri
ise güven boyutunu oluşturur (Taşkın ve arkadaşları 2014:124).
Hizmete heveslilik (Responsiveness): Personelin müşteriye istediği hizmeti hemen
vermeye istekli ve hazır oluşudur.
Fiziksel özellikler (Tangibles): Hizmetin fiziksel kanıtlarıdır. (hizmetin sunulduğu yer
gibi.)
Fiyatlandırma: Hizmetlerin soyut, dayanıksız ve depo edilemez olmaları ve talepte
dalgalanmalar göstermeleri, fiyatlandırma kararlarında oldukça hassas düşünmeyi gerektirir.
Bazı hizmetler zamana karşı oldukça duyarlıdır, bu tür hizmetlerde talebe göre fiyatlandırma
yapılır, aynı zamanda fiyatlandırmanın bu dalgalanmayı azaltıcı etkisi de vardır. Ürünlerin
fiyatlandırmasında kullanılan çeşitli stratejiler, hizmetler de kullanılmaktadır. Bunlar;
indirimler, farklı fiyat uygulamaları gibi. Ancak hizmetin soyutluğu nedeniyle maliyete ilişkin
göstergeler olmadığından fiyatın belirlenmesi daha zordur (Mucuk 2012:313). Sağlık
hizmetlerinde fiyatlandırma uygulamaları ise; devlet düzenlemelerine bağlı uygulamalar,
dernek ve odaların düzenlemesine bağlı uygulamalar ve pazar koşullarına bağlı uygulamalar
şeklinde özetlenebilir (Tengilimoğlu 2012:220):.
Tutundurma: Hizmetlerde tutundurma işlevi mallara göre daha zordur. Çünkü
hizmeti ücretsiz vermeksizin gösterme veya sergileme yoktur ve reklam geniş ölçüde grafik
imajlara dayalıdır (Mucuk 2012:314). Hizmetlerde, memnun kalan tüketici, en iyi tutundurma
vesilesidir. Özellikle sağlık hizmetlerinde genel olarak Dünyada ve Türkiye’de reklam yasağı
olduğundan, tüketicilerin tavsiyeleri, ağızdan ağıza (kulaktan kulağa) iletişim yoluyla hizmeti
sunan ve tedarikçi hakkında söylediği şeyler oldukça etkilidir. Bunun dışında hizmetlerde ve
özellikle sağlık hizmetlerinde en çok kullanılan tutundurma aracı kişisel satıştır. Çünkü
hizmeti sunan kişi aynı zamanda onun satıcısıdır. Bunun yanında, sağlık işletmeleri iyi
kullanırsa reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinden de olumlu sonuçlar elde edebilirler
(Tengilimoğlu 2012:255-256).
Dağıtım: Hizmetlerin, soyut, ayrılmaz ve depolanamaz özellikleri nedeniyle genelde
müşteriye götürülmeleri gerekir. Hizmetler eşzamanlı olarak üretilip tüketildiklerinden, üretici
ve tüketicinin farklı yerlerde olması düşünülemez. Hizmetlerin dağıtım kanalları arasında en
yaygın kullanılan üç tip yaklaşım vardır: franchising, acente ve komisyoncular ile elektronik
kanallardır (Mucuk 2012:315). Sağlık hizmetlerinin dağıtımı ise sadece fiziksel olarak ele
alınmamalıdır. Kuruluşun tüm görünümü, uzmanlık düzeyi, hizmete ulaşmada geçen zaman,
personelin davranışları vb. konu içinde değerlendirilmelidir.
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İnsan: Genişletilmiş hizmet pazarlaması karması elemanlarından insan faktörü,
hizmet sunumu içinde yer alan herkesi kapsamaktadır. Çalışanların istihdamı, eğitim ve
motivasyonu, iletişimi, becerileri, ödüllendirilmesi vs. konularını içerir.
Hizmet
işletmelerinde hizmeti sunan kişi, hizmetin kendisi olarak görülmektedir. Hasta tatmininin
sağlanmasında, tüm çalışanların (doktorlar, hemşireler ve diğerleri ) tatminin sağlanması
büyük önem arz etmektedir. Performansa göre ödüllendirme, iletişim becerileri eğitimleri
çalışan tatmini açısından oldukça önemlidir. Çünkü mutlu çalışan demek mutlu müşteri
demektir (Cantürk 2012: 70-73)
Fiziksel varlıklar: Hizmetin sunulduğu ve müşteri ile karşılıklı etkileşimde
bulunulduğu çevre veya hizmetin iletilmesini, performansın kolaylaştırılmasını sağlayan
herhangi somut bileşenlerdir. Fiziksel varlıklar içerisinde; hizmet işletmesinin dizaynı,
donanım, çalışanın giyimi ve diğer somut unsurlar (raporlar, şirket kartları, teminat) yer
almaktadır (Yükselen 2011:373). Müşteriler hizmet personeli ile olduğu kadar hizmetin
üretiminde kullanılan araç ve gereçlerle de ilgilenirler. Sağlık işletmeleri için fiziksel kanıtlar
olarak, binanın dışı, hasta odaları, otopark, tabela ve işaretler, bekleme alanları, kayıt ofisi,
laboratuvar ekipmanları, medikal ekipmanlar vb. sayılabilir.
Süreçler: Süreç yönetimi, hizmetin tüketicinin ihtiyaç duyduğu zamanda “hazır
bulundurulmasını ve tutarlı kalitede sunulmasını” kapsamaktadır. Çoğu zaman bir sağlık
kuruluşunda kuyrukta geçirilen uzun süre, oradaki görevlinin yavaş çalışması yüzünden değil,
sürecin yanlış tasarımından dolayıdır. İnsana önem veren bu yöntem biçiminde, kişiler gerekli
eğitimleri alarak kendilerini geliştirme veya becerilerine daha uygun görevlere gelme
imkânına sahiptirler. Bunlar sağlık kuruluşuna bağlılığı artıran unsurlardır. Açıkça
tanımlanmış beklenti ve hedefler, basitleştirilmiş prosedürler, açık ve net iş tanımları, bireysel
otoritenin artması ve beceri gelişimi süreç yönetiminin sağlık hizmetlerinde diğer getirileridir
(Cantürk 2012: 70-73)
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Uygulamalar
Hizmetler, soyut (elle tutulamayan, gözle görülemeyen anlamında) mallardır, en
azından geniş ölçüde öyleydiler. Eğer tamamen soyut iseler, üreticiden kullanıcıya direkt
olarak değişimleri yapılır, taşınamazlar, depolanamazlar ve hemen hemen derhal bozulabilir
niteliktedirler. Hizmet şeklindeki malların tanımlanması çoğunlukla zordur çünkü meydana
getirilmeleri, satın alınmaları ve tüketilmeleri eş zamanlıdır. Onlar birbirlerinden ayrılmaz
nitelikteki soyut unsurlardan oluşmaktadır; çoğu kez önemli bir biçimde tüketici katılımını
kapsarlar ve mülkiyet (sahipliğin) devredilmesi anlamında satılmazlar ve mülkiyet hakları
yoktur.
Hizmetlerin dört özelliği; soyutluk, heterojenlik, stoklanamama ve eşzamanlılıktır.
Hizmetler üç şekilde sınıflandırılabilirler:
1. Malla ilgili hizmetler
2. Ekipmana dayalı hizmetler
3. İnsana bağlı olarak verilen hizmetler
Sağlık hizmetlerinin özellikleri:
1. Sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldır
2. Sağlık hizmetinin ikamesi yoktur
3. Sağlık hizmeti ertelenemez
4. Sağlık hizmetinin kapsamını hizmetten yararlanan değil, hizmeti sunan belirler
5. Sağlık hizmeti tüketicilerinin davranışları irrasyoneldir
6. Hizmetten sağlanan doyum ve kaliteyi önceden belirlemek çok zordur
7. Sağlık hizmetlerinin bir bölümü toplumsal nitelik ve kamu malı özelliği
taşımaktadır
8. Sağlık hizmetlerinin çıktısı paraya çevrilemez
Hizmet işletmelerinde pazarlama stratejileri
Geleneksel pazarlama karması olarak bilinen 4P’ye (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
3P daha ilave edilerek (insanlar, süreçler ve fiziksel varlıklar) hizmet pazarlaması programları
oluşturulmaktadır.
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Uygulama Soruları
1) Hizmet kavramını açıklayıp, özellikleri hakkında bilgi veriniz.
2) Hizmetler kaç şekilde sınıflandırılabilir? Açıklayınız.
3) Sağlık hizmetlerinin kendine has özelliklerini tartışınız.
4) Hizmet pazarlamasında kullanılan stratejileri örnek vererek açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hizmet kavramı ve özelliklerini, sağlık hizmetlerinin kendine has
özelliklerini ve hizmet pazarlamasında kullanılan stratejileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi hizmetlerin özellikleri arasında yer almaz?
a) Türdeş olmama
b) Stoklanamama
c) Soyutluk
d) Eşzamanlılık
e) Homojen olma
2) Hizmetlerin eşzamanlı olması hangisi ile açıklanabilmektedir?
a) Elle tutulup, gözle görülememesi
b) Üretildiği anda tüketilmesi
c) Hizmetlerde insan faktörünün ağırlıklı olması
d) Hizmetlerde bir standardizasyonun olmaması
e) Hizmetin tanımlanmasının güç olması
3) Aşağıda verilen hizmetlerden hangisi en soyut kapsamda değerlendirilebilir?
a) Bakım-Tamir Hizmeti
b) Nakliye Hizmeti
c) Hekimlik Hizmeti
d) Kuru Temizleme Hizmeti
e) Garanti Hizmeti
4) “Sağlık hizmetlerinin tüketimi rastlantısaldır” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi
kastedilmektedir?
a) Kimin ne zaman hangi hastalığa yakalanacağı belirsizdir, önceden kestirilemez
b) Hizmetin kapsamını alan değil, sunan belirler.
c) Sağlık hizmetleri acil ve ertelenemezdir
d) Sağlık hizmetlerinin ikamesi yoktur
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e) Sağlık hizmetlerinin çıktısı paraya çevrilemez
5) Hangisi sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer almaz?
a) İkamesi yoktur
b) Talebi belirsizdir
c) Çıktısını ölçmek kolaydır
d) Acil ve ertelenemezdir
e) Tüketici davranışları irrasyoneldir
6) Hangisi hizmet kalitesinin boyutları arasında yer almaz?
a) Güvenilirlik
b) Empati
c) Fiziksel özellikler
d) Zaman
e) Heveslilik
7) Hizmet kalitesinin negatif bir değer olması hangisinin göstergesidir?
a) Beklenen hizmet kalitesi, algılanan hizmet kalitesinden küçüktür
b) Beklenen hizmet kalitesi, algılanan hizmet kalitesine eşittir
c) Beklenen hizmet kalitesi, algılanan hizmet kalitesinden büyüktür
d) Beklenen hizmet kalitesi sıfırdır
e) Beklenen hizmet kalitesi sıfırdan küçüktür
8) Sağlık hizmetlerinde en çok kullanılan tutundurma aracı…………………dır.
Boşluğa gelmesi gereken ifade hangisidir?
a) Reklam
b) Kişisel satış
c) Halkla ilişkiler
d) Satış tutundurma
e) Doğrudan pazarlama
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9) Hangisi sağlık işletmeleri için fiziksel kanıtlara girmez?
a) Hekim ve hemşireler
b) Medikal ekipman
c) Otopark
d) Bina dışı
e) Hasta odası
10) Sağlık hizmetlerinde en fazla kullanılan fiyatlandırma uygulaması hangisidir?
a) Derneklerin uyguladığı fiyatlandırma
b) Pazar koşullarına göre fiyatlandırma
c) Devlet düzenlemeleri
d) Üniversitelerin uyguladığı fiyatlandırma
e) Meslek odalarının uyguladığı fiyatlandırma

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) a, 5) c, 6) d, 7) c, 8) b, 9) a, 10) c
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3. PAZARLAMA ÇEVRESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Makro Çevre Faktörleri
3.1.1. Düzenleyici- Politik Çevre Faktörleri
3.1.2. Sosyal Çevre Faktörleri
3.1.3. Teknolojik Çevre Faktörleri
3.1.4. Ekonomik Çevre Faktörleri
3.1.5 Rekabet Çevre Faktörü
3.2. Mikro Çevre Faktörleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir sağlık yöneticisi için pazarlamanın dış çevresi neden önemlidir?
2) Makro ve mikro çevre faktörlerinin aralarında ne gibi farklılıklar olabilir?
3) Nüfus yapısındaki değişimler hangi çevre faktörü kapsamında değerlendirilebilir
ve bir sağlık kurumu için neden göz önünde bulundurulması gerekir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Pazarlama çevresi

Pazarlama açısından dış
çevre
analizi
yapmanın Okuyarak, fikir yürüterek
öneminin kavranması

Makro çevre faktörleri

Kontrol edilemeyen çevre
faktörlerinin
hangileri Okuyarak, fikir yürüterek,
olduğu ve bunların kurumu araştırarak, uygulayarak ve
ne yönde etkileyeceğinin tartışmalara katılarak
öğrenilmesi

Mikro çevre faktörleri

Mikro çevre
hangileri
öğrenilmesi

faktörlerinin
olduğunu Okuyarak

49

Anahtar Kavramlar


Pazarlamanın dış çevresi



Makro çevre faktörleri



Mikro çevre faktörleri
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Giriş
Bu bölümde pazarlama kararlarını etkileyecek, bu sebeple pazarlama yöneticileri
tarafından izlenilmesi gereken çevresel faktörler ele alınmaktadır. Geleceğin belirsizliği yanı
sıra kontrol edilemeyen çevresel faktörlerin varlığı pazarlama yöneticilerinin karar almasını
güçleştirmektedir. Pazarlama yöneticileri etkileyemedikleri çevresel faktörlere kendileri uyum
göstermeye çalışarak ortaya çıkabilecek olumsuzlukları en aza indirmeye çabalamaktadırlar.
Burada konunun önemi nedeniyle makro çevre faktörleri daha geniş ele alınırken; mikro çevre
faktörleri sadece sıralanmaktadır.
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3. PAZARLAMA ÇEVRESİ
İşletmeler, birbirleriyle ilişkili çok sayıda değişkenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu
bir dış çevrede faaliyet göstermektedirler(Mucuk 2014a: 32). İşletmelerin en dışa dönük
fonksiyonlarından biri olan pazarlama faaliyetleri de söz konusu değişimlerin sık sık ve
sürekli yaşandığı bir ortamda yürütülmektedir (Mucuk 2014b: 6, 23). Geleceğin belirsizliğinin
de eklenmesi pazarlama yöneticilerinin doğru pazarlama programları oluşturmalarını
güçleştirmektedir. İşletme için geleceğe yönelik ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditlerin
önceden değerlendirilmesi amacını taşıyan çevre analizi, olası eğilimleri yorumlamak ve
tanımlamak amacıyla pazarlamanın dış çevresi hakkında bilgi toplama sürecini içermektedir
(Boone, Kurtz 2004:63).
“Çevre”, genel olarak, “bir kişi veya topluluğu etkileyen fiziksel ve sosyal şartların
toplamı”nı; işletme çevresi de, “işletmeleri ve onların faaliyetlerini etkileyen işletme dışı her
türlü şartların toplamı”nı ifade edilmektedir (Mucuk 2014a: 32). Bir işletmenin pazarlama
çevresi ise, hedef kitle ile başarılı ilişkiler kurma ve bunu sürdürme yönünde pazarlama
yönetim becerisini etkileyen pazarlama dışı oyunculardan ve güçlerden oluşmaktadır.
Pazarlamacılar, alıcılar, diğer kurumlar ve dış ortaklar ile iyi ve güçlü ilişkiler kurmak için
çevresel güçleri iyi anlamaya çalışmaktadırlar (Kotler, Armstrong 2008: 64).
Sağlık hizmeti sunucularını etkileyen çevresel faktörler, “makro çevre faktörleri” ve
“mikro çevre faktörleri” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Makro çevre faktörleri, pazarlama
etkinliklerinde kontrol altında tutulmaları ya olası olmayan veya çok sınırlı olan (Kozak 2006:
35) ve tüm işletmeleri etkileyen genel çevre faktörleridir. Bunlar “düzenleyici- politik çevre
faktörleri”, “sosyal çevre faktörleri”, “teknolojik çevre faktörleri”, “ekonomik çevre
faktörleri” ve “rekabet” şeklinde beş grupta ele alınmaktadır. Mikro çevre faktörleri de belirli
işletmeleri etkileyen özel nitelikli faktörlerdir (Tenekecioğlu, Tokol, Çalık ve arkadaşları
2008: 17). Bu faktörler de “alıcılar”, “hekimler”, “tedarikçiler” ve “işverenler”den
oluşmaktadır. Makro ve mikro çevre faktörleri Şekil 3.1’de görülmektedir.
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Mikro Çevre Faktörleri
Alıcılar, tedarikçiler,
hekimler, işverenler

Toplum

İşletme/ Kurum

Makro Çevre Faktörleri
Düzenleyici, Sosyal,
Teknolojik, Ekonomik,
Rekabet

Şekil 3.1. Pazarlama Çevresi (Berkowitz 2010: 20)

3.1. Makro Çevre Faktörleri
Her işletmenin pazarlama fırsatlarını ve faaliyetlerini, dolayısıyla pazarlama sistemini
büyük ölçüde etkileyen, genel nitelikli makro çevre faktörleri, “kontrol edilemez” çevre
faktörleri olarak kabul edilmektedir. İşletmeler kendilerini bu faktörlere adapte etmeye
çalışmakta (Mucuk 2014b: 24- 25), ve böylece ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri minimize
etmeye çabalamaktadırlar. Örneğin son 25 yılda Amerika Birleşik Devletleri’nde artan obezite
nedeniyle birçok hastane obezite cerrahisi programlarını artırmıştır (Berkowitz 2010: 20- 21).
Birçok yazar makro çevre faktörlerini PEST analizi ile değerlendirmektedir. PEST
analizi makro çevre faktörlerini, “politik”, “ekonomik”, “sosyal” ve “teknolojik” faktörler ana
grupları altında ele almaktadır. Birçok pazarlama kitabında da bir matrise yerleştirilen söz
konusu dört faktör grubunun SWOT (strengths-güçlü yanlar/ weaknesses- zayıf yanlar/
opportunities- Fırsatlar/ threats- tehditler) analizi eşliğinde daha derinlemesine
değerlendirildiği görülmektedir (Pickton, Broderick 2001: 102). Burada PEST analizinde yer
alan faktör gruplarının beraberinde “rekabet faktörü” de makro çevre faktörleri kapsamında
ayrı bir faktör grubu olarak ele alınmaktadır.
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3.1.1. Düzenleyici-Politik Çevre Faktörleri
Düzenleyici- politik çevre faktörleri yasalar, yönetmelikler, tüzükler ve devlet
kısıtlamalarından oluşmaktadır. Birçok işletme, uzun vadeli işletme ve pazarlama kararlarında
zorunlu olarak düzenleyici güçler tarafından yönlendirilmekte ve onlardan etkilenmektedir.
Alıcıların korunması ve haksız rekabetin önlenmesi gibi amaçlar güden düzenlemeler;
“rekabetin korunması”, “ürüne ilişkin mevzuat”, “fiyata ilişkin mevzuat”, “dağıtıma ilişkin
mevzuat”, “reklama ilişkin mevzuat” gibi birçok alanı kapsamaktadır (Kerin, Hartley,
Rudelius 2013: 80). Haliyle pazarlama yöneticileri düzenleyici- politik çevre faktörlerini, kısa
vadede, etkileyememekte; ancak kendileri bu faktörlere uyum sağlamak zorunda
kalmaktadırlar.
Yürürlükteki yasalar, kimi mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tutundurma
kararlarını sınırlarken; bazılarını ayrıcalıklı duruma yükseltmektedir. Çevre kirliliği nedeniyle
deterjan üretim tekniğinin değiştirilmesi, alkollü içki ve sigara reklamlarının televizyonlarda
yasaklanması düzenleyici- politik çevre faktörlerine örnek olarak verilebilir (İslamoğlu 2006:
61). Sağlık sektörü gibi pazarlama faaliyetlerine ilişkin birçok düzenlemenin ve sınırlamanın
söz konusu olduğu bir alanda, düzenleyici- politik çevre faktörlerinin sağlık hizmeti
sunucuları tarafından göz ardı edilmesi mümkün değildir. Örneğin birçok sağlık topluluğu
öncelikli devlet onayı olmadan kurulamamaktadır (Berkowitz 2010: 22).
Uluslararası pazarlama açısından değerlendirildiğinde de, her ülkenin kendine özgü
politik çevre faktörleri bulunmaktadır. Bir ülkede hükümetin kamu sektörüne ve özel sektöre
karşı tutumu ile alıcılara ve yabancılara karşı tutumları ulusal sınırlar ötesindeki pazarlama
faaliyetlerini etkilemektedir. Bazı hükümetler, yabancı yatırımları ülkelerine çekme yolunda
teşvikler verirken, bazıları da yabancıların o ülkede iş yapmasını güçleştirmektedir. Devlet
yapısındaki bürokrasinin yavaş ilerlemesi de uluslararası pazarlama faaliyetleri açısından
sorun oluşturmaktadır (Akat 2003: 7).
Düzenleyici- politik çevre faktörlerinin pazarlama üzerindeki bir diğer etkisi,
ekonomik çevre ile bağlantılı olarak sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla olmaktadır. Bir
pazarda sosyal güvenlik kurumlarının güçlü olması, oradaki insanların geleceklerine ilişkin
kaygılı olmamalarını beraberinde getirerek, tüketimi olumlu yönde etkilemektedir (İslamoğlu
2006: 62).
Etzel, Walker ve Stanton (2004: 41) pazarlamada düzenleyici- politik çevre
faktörlerini dört grupta ele almaktadırlar:
 Mali ve parasal politikalar: Pazarlama çabaları; vergi düzenlemeleri, para arzı
ve kamu harcama seviyesinden etkilenmektedir.
 Sosyal mevzuat ve düzenlemeler: Çevre kirliliği karşıtı yasalar bu kapsamda
değerlendirilebilmektedir.
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 Endüstri ile devlet ilişkileri: Belirli endüstriler için devlet müdahalesinin
azaltılmasına ilişkin çalışmaları içermektedir.
 Özellikle pazarlamaya ilişkin düzenlemeler: Her ne kadar pazarlama
yöneticileri hukukçu olmak zorunda olmasalar da, pazarlama faaliyetlerini etkileyecek
düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak zorundadırlar.

3.1.2. Sosyal Çevre Faktörleri
Sosyal çevre faktörleri, demografik ve kültürel faktörleri içermektedir. Sosyal
değişimler belki de pazarlama yöneticileri açısından tahmin edilmesi, etkilenmesi ve
pazarlama planları ile bütünleştirilmesi en zor dış çevre faktörlerini oluşturmaktadır (Lamb,
Hair, McDaniel 2009: 72). Sosyal çevrenin, pazarları oluşturan alıcılar, pazarlama
programlarını planlayan yöneticiler, pazarlama sürecinde yer alan reklam ajansları, medya
aracıları, pazarlama araştırması firmaları gibi aracıların davranışları üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır (Altınbaşak, Akyol, Alkibay 2008: 123). Alıcıların tutumlarını, değerlerini ve
yaşam biçimlerini içeren sosyal faktörler, kişilerin aldıkları mal ve hizmetleri, mal ve
hizmetler için ödedikleri fiyatları etkilemekte; belirli tutundurma çalışmalarının etkinliğini
artırmaktadır. Ayrıca mal ve hizmetlerin nasıl, ne zaman ve nerede satın alınacağını da
etkilemektedir (Lamb, Hair, McDaniel 2009: 72).
Toplumun sosyal ve kültürel değerleri, değer hükümleri, gelenekleri ve inançları,
tasarruf ve harcama eğilimleri, modaya düşkünlüğü, ailede kadının rolü, tüketicinin
korunması ve çevrenin korunması gibi akımlar sosyal faktörler kapsamında pazarlama
faaliyetleri üzerinde etkili olmaktadır (Mucuk 2014b: 27). Bu unsurlar işletmelere bazı fırsat
ve tehditler sunmaktadır. Be sebeple sosyal faktörlerdeki değişimlerin izlenmesi ve bu
değişimlere uyum sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de hala kimi bölgelerde kadın
hastaların kültürel nedenlerle kadın hekim tercih etmeleri ve toplumun beslenme alışkanlıkları
sosyal faktörlere örnek verilebilir.
Demografik faktörler arasında yer alan nüfusun büyüklüğü, yapısı ve dağılımı, yaş
dağılımı, kuşaklar, göçler, kentleşme oranları da sosyal faktörler kapsamında
değerlendirilmektedir (Zikmund, d’Amico 2002: 63). Türkiye nüfusunun yaşlanıyor olması ve
geniş aile biçiminden çekirdek aile biçimine geçiş eğilimi, yaşlı bakımının üzerinde durulması
gereken öncelikli konular arasına girmesine yol açmıştır. Haliyle bu değişimler pazarlama
yöneticileri açısından önem taşımaktadır.
Renkler dahi kültürel, sosyal ve siyasal yaşamın etkili birer öğesi olarak sosyal
faktörler kapsamında pazarlama yöneticilerinin dikkate alması gereken unsurlardan
sayılmaktadır. Renkler, sadece estetik ya da güzellik için değil; tüketicilere bilgi aktarımında
kullanılmaktadır. Beyne etki eden renkler, düşünceleri, belleği ve algıları harekete
geçirebilmektedir. Örneğin yeşil renk markaların “sağlıklı ürünler” kategorilerinde
kullanılmaktadır. Renklerin ülkelere göre de anlamları farklılaşmaktadır, Hollanda’da sıcaklık
ve samimiyeti ifade eden mavi renk, İran’da ölümü çağrıştırmaktadır (Yılmaz 2011: 95- 97).
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3.1.3. Teknolojik Çevre Faktörleri
Pazarlama yöneticileri tarafından dikkate alınması gereken makro çevre faktörlerinden
biri de teknolojik çevre faktörüdür. Kimi zaman yeni teknolojiler işletme için enflasyon ve
durgunluk karşısındaki en etkili silahlar olabilmekte; üretim maliyetlerini azaltan yeni
makineler işletmelerin en değerli varlıkları durumuna gelebilmektedir (Lamb, Hair, McDaniel
2009: 87).
Teknoloji son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Her 18 ayda kişisel
bilgisayarların mikroçip gücü iki katına çıkmaktadır. Haliyle işletme yöneticilerinin bu
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekmektedir. Gelecek beklentisi, sektörlerin
teker teker dijitalleşeceği yönündedir. Müzik, medya, yayıncılık sektöründen sonra, eğitim,
perakende, sağlık ve ulaşım sektörünün de hızla dijitalleşeceği ileri sürülmektedir. Robodoktor, robo- avukatların var olacağı ve onların istenilen yerde istenilen sorulara cevap
verecekleri beklenmektedir. İçinde çip ve kamera olan bir hap yardımıyla sağlık taraması
yapılacağı ve yapay zekanın söz konusu sonuçları analiz edeceği ileri sürülmektedir (City
University of New York’dan Prof.Dr. Michio Kaku’nun Perakende Günleri 2013
seminerinden alınmış bilgilerdir).
Yeni teknolojilerin gelişmesi penisilin, açık kalp ameliyatı, doğum kontrol hapı gibi
buluşlara yol açarken; öte taraftan kimi sektörler için “yaratıcı yıkımı” da beraberinde
getirmiştir. Yaşanan teknolojik gelişmelerle vakum tüplerinin yerini transistörler, karbon
kağıdının yerini kserografi ve dergilerin yerini web almıştır. Bu sebeple yaşanan gelişmelere
“yıkıcı teknoloji” şeklinde eleştiriler söz konusu olmaktadır. Ancak teknolojilerle savaşan
endüstrilerin de zayıfladığı ileri sürülmektedir (Kotler, Shalowitz, Stevens 2011).
Sağlık alanındaki yeni gelişmelerin, aynı zamanda her zaman öngörülemeyen, uzun
vadeli sosyal sonuçlara da neden olduğu belirtilmektedir. Doğum kontrol hapları sonucunda,
daha küçük aileler, daha çok çalışan kadınlar, tatil seyahatlerine, dayanıklı mallara ve lüks
tüketime daha çok harcama yapılmasını sağlayan daha çok ihtiyari kullanılabilir gelir
oluşmuştur. Bu nedenle pazarlamacıların teknolojik gelişmeleri ve yaratıcılık fırsatlarını
izlemeleri, araştırma geliştirme bütçelerini farklılaştırmaları ve düzenlemeleri artırmaları
gerekmektedir (Kotler, Shalowitz, Stevens 2011).

3.1.4. Ekonomik Çevre Faktörleri
Ekonomik çevre ulusal gelir, kişi başı harcanabilir gelir, gelir dağılımı, para
politikaları ve mali politikalar, rekabet düzeyi, vergi sistemi ve oranları, ücret düzeyleri,
enflasyon oranı, tasarruf oranı, borsanın durumu, faiz oranları gibi alt unsurlardan
oluşmaktadır (Kozak 2006: 37). İstihdam düzeyi, enerji ve hammadde maliyetleri ve
bulunabilirliği de ekonomik çevre faktörleri arasında yer almaktadır (İslamoğlu 2006: 56).
Gelir dağılımı veya mali şartlardaki borçlanma oranları gibi değişimler bir işletmenin
yatırım planlarını etkilemektedir (Berkowitz 2010: 22). Sağlık turizmi açısından
değerlendirildiğinde de hem hasta gönderen ülkenin hem de hasta alan ülkenin ekonomik
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durumu pazarlama yöneticileri için önem taşımaktadır. Ayrıca ekonomik çevrede meydana
gelen değişimler, sadece değişimin yaşandığı ülke ya da bölgelerde değil; globalleşme
nedeniyle diğer ülke ve bölgelerde de etkili olmaktadır. Ekonomik değişimler sadece belirli
bir grubu değil, her grubu olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir (Groucutt 2005: 28).
Ülkelerin sağlık harcamalarına ayırdıkları pay ve sağlık hizmetleri finansman
yöntemleri de ekonomik çevre faktörleri kapsamında önem taşımaktadır. Sağlık sisteminin
temel fonksiyonlarından biri, topluma sağlık hizmeti sunmaktır. Sürdürülebilir bir sağlık
hizmetleri sistemi oluşturulması, sağlıkla ilgili dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarına ve
sermayeye erişime ve bu tür girdilere yeterli finansal kaynak ayırmaya bağlı olmaktadır.
Ancak gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, ülkeler sağlığa ayırabilecekleri kaynakların kıt
olduğu gerçeği ile yüz yüze olmakla birlikte dünya genelinde sağlık harcamalarında önemli
artışlar yaşanmaktadır. Kıt kaynaklar altında artan harcamalar, bireylerin ödeme güçlüğünden
dolayı sağlık hizmetlerine erişememe riski ile karşılaşma olasılığına işaret etmektedir. Bu
riskin azaltılması veya ortadan kaldırılması gerekliliği, ülkeleri sağlık finansmanına ilişkin
düzenlemeler yapmaya yöneltmiştir. Bu nedenle sağlık sisteminin fonksiyonlarından biri olan
sağlık finansmanı, ülkelerin önemli politika gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu
çerçevede ülkenin sağlık finansman modelinin nasıl olduğu sağlık hizmeti sunucuları için
önem taşımaktadır (Uğurluoğlu, Özgen 2008: 134).

3.1.5. Rekabet Çevre Faktörleri
İşletmeler genellikle üç değişik kaynaktan rekabetle karşılaşmaktadırlar (Mucuk
2014b: 28):


Kendi endüstri dalındaki işletmelerden kaynaklanan marka rekabeti,



İkame malı veya hizmeti sağlayan diğer endüstri dallarındaki işletmelerle rekabet,



Tüketicinin alım gücünün sınırlı olması nedeniyle diğer işletmelerle rekabet.

Rekabet çevresi işletmelerin nasıl davranması gerektiğine ilişkin iyi bir gösterge
olmaktadır. Eğer rakip yoksa bir başka ifadeyle bir tekelci durum söz konusuysa işletme daha
rahat hareket etmekte; karar alırken daha özgür davranabilmektedir. Ama eğer çok sayıda
rakip varsa işletme daha dikkatli davranmak ve müşteri sadakatini sağlamak zorunda
kalmaktadır. Tablo 3.1’de görüldüğü üzere aynı endüstrideki rakip sayısı ve rakiplerle aynı
ürün veya hizmetin sunulup sunulmadığı işletmeler için önem taşımaktadır (Brumfitt 2001: 3).
Yeni bir pazara girecek işletme için o pazara giriş engelleri; üretici ve alıcıların pazarlık gücü;
rakiplerin varlığı ve ikame olanakları da rekabet çevresi kapsamında üzerinde durulması
gereken konuları oluşturmaktadır (Kerin, Hartley, Rudelius 2013: 79).
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Tablo 3.1. Rakip Sayısı Analizi (Brumfitt 2001: 3)
Rakip Sayısı

Rakiplerle
Aynı
Ürün veya Hizmeti Sunma
Durumu

Tekel

Hiç yok

Hayır

Oligopol

Çok az

Evet

Tekelci Rekabet

Çok

Hayır

Tam Rekabet

Çok

Evet

Rekabet, gerek işletmeler, gerekse alıcılar açısından sağlıklı pazar ortamı
yaratmaktadır. Rekabet, işletmelerin pazarda tutunabilmeleri için müşteri gereksinimlerine
uygun ürünler üretmelerini, verimli çalışmalarını ve her şeyden önemlisi, müşteri odaklı
olmalarını sağlamaktadır. Rekabetten kaçınmak için kimi zaman işletmeler fiyat konusunda
anlaşma yoluna gitmektedirler. Bu tür gizli veya açık anlaşmaları önlemek için yasalar ve
rekabet kuralları konmaktadır (Tenekecioğlu, Tokol, Çalık ve arkadaşları 2008: 18).

3.2. Mikro Çevre Faktörleri
Mikro çevre faktörleri ise genellikle kontrol edilemeyen ama bazı durumlarda
işletmeler tarafından etkilenebilen çevre faktörleridir. Bu özellikleriyle de makro çevre
faktörlerinden ayrılmaktadırlar (Etzel, Walker, Stanton 2004: 44)
Sağlık sektörü için mikro çevre faktörleri arasında “tedarikçiler”, “alıcılar”,
“hekimler” ve “işverenler” bulunmaktadır. Haliyle sağlık hizmeti sunacaklar için bu
faktörlerin tamamının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca hizmet sunanlar söz
konusu paydaşlarla bire bir ilişki içerisinde olduklarından kimi zaman nispeten bu faktörleri
etkileme olanaklarına sahip olabilmektedirler. Ancak böyle bir olanak makro çevre faktörleri
için söz konusu olamamaktadır.
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Uygulamalar
1) Bu uygulama ile öğrencinin, çevre faktörlerinin karar almada neden önemli
olduğunu değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
2) Sizi etkileyen ve değiştiremediğiniz çevresel faktörleri düşününüz. Uymak
zorunda olduğunuz kurallar, ekonomik durumunuz, üyesi bulunduğunuz toplulukların kültürel
özellikleri, teknoloji, rekabet vs göz önünde bulundurarak bu faktörlerin sizi ve kararlarınızı
nasıl etkilediğini değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Çevre faktörleri sizce karar almada önemli midir?
2) Çevre faktörlerini değiştirmek mümkün müdür?
3) Sizi etkileyen çevre faktörlerine kendinizi adapte etmeye mi yoksa bu faktörleri
değiştirmeye mi çalışırsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; çevre kavramı, pazarlamanın dış çevresi, makro çevre faktörleri ve mikro
çevre faktörleri konuları ele alınmıştır. Öğrenciler, dış çevre analizi yapmanın önemini, makro
ve mikro çevre faktörlerinin kurumu ne yönde etkileyeceğini öğrenmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1) Çevre nedir? Tanımlayınız.
2) Makro çevre faktörleri nedir, kısaca açıklayınız.
3) Makro çevre faktörlerini sıralayınız ve her biri için birer örnek veriniz.
4) Mikro çevre faktörleri nedir, kısaca açıklayınız.
5) Bir sağlık kurumu için mikro çevre faktörlerini sıralayınız.
6) Aşağıdakilerden hangisi kontrol edilemeyen çevre faktörleri arasında yer almaz?
a) Politik çevre faktörleri
b) Tedarikçiler
c) Rekabet
d) Teknoloji
e) Ekonomik çevre faktörleri
7) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici çevre faktörleri arasında yer almaz?
a) Mali ve parasal politikalar
b) Gelir düzeyi
c) Sosyal mevzuat ve düzenlemeler
d) Endüstri ile devlet ilişkileri
e) Pazarlamaya ilişkin düzenlemeler
8) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) Aile yapısı- sosyal çevre faktörü
b) Nüfusun büyüklüğü- ekonomik çevre faktörü
c) Vergi oranları- sosyal çevre faktörü
d) Marka rekabeti- ekonomik çevre faktörü
e) Faiz oranı- sosyal çevre
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9) Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumu için “mikro çevre faktörleri” arasında
sıralanmaz?
a) Rakipler
b) İşverenler
c) Hekimler
d) Alıcılar
e) Tedarikçiler
10) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik çevre faktörleri arasında yer almaz?
a) Ulusal gelir
b) Rekabet düzeyi
c) Ücret düzeyleri
d) Faiz oranları
e) Kentleşme düzeyi

Cevaplar
1) Çevre, bir kişi veya topluluğu etkileyen fiziksel ve sosyal şartların toplamıdır.
2) Makro çevre faktörleri, her işletmenin pazarlama fırsatlarını ve faaliyetlerini,
dolayısıyla pazarlama sistemini büyük ölçüde etkileyen, genel nitelikli çevre faktörleridir.
Kontrol edilemez kabul edilen bu faktörlere, işletmeler kendilerini adapte etmeye
çalışmaktadırlar.
3) Düzenleyici- politik çevre faktörleri:

yasalar, yönetmelikler, tüzükler

Sosyal çevre faktörleri: toplumun sosyal ve kültürel değerleri, değer hükümleri,
gelenekleri ve inançları, modaya düşkünlüğü, ailede kadının rolü
Ekonomik çevre faktörleri: gelir durumu, faiz oranları
Rekabet çevre faktörü: marka rekabeti, alıcıların alım gücünün sınırlı olmasından
kaynaklanan rekabet
Teknoloji çevre faktörü:
teknolojik gelişmelere bağlı olarak robo- doktorların
yaygınlaşması ve sağlık sektörünün dijitalleşmesi
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4) Belirli işletmeleri etkileyen özel nitelikli çevre faktörleridir. Mikro çevre
faktörleri, genellikle kontrol edilemeyen ama bazı durumlarda işletmeler tarafından
etkilenebilen çevre faktörleridir.
5) Alıcılar, tedarikçiler, hekimler ve işverenler.
6) b, 7) b, 8) a, 9) a, 10) e.
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4. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Pazarlama Araştırmasının Tanımı
4.2. Pazarlama Bilgi Sistemi
4.3. Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması İlişkisi
4.4. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırmalarının Yeri ve Önemi
4.5. Pazarlama Araştırması Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sisteminin tanımını yaparak, ikisi
arasındaki ilişkiyi tartışınız.
2) Pazarlama araştırması süreci ile ifade edilmek istenenin ne olduğunu ve bu
sürecin niçin önemli olduğunu tartışınız.
3) Pazarlama araştırması sürecinde izlenmesi gereken aşamalar hakkında kısaca bilgi
veriniz.
4) Sağlık hizmetlerinde pazarlama araştırmalarının yeri ve önemini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Pazar Araştırmaları ve
İzlenmesi Gereken Süreçler

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Pazar Araştırmaları ve
İzlenmesi Gereken Süreçler

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Pazar Araştırmaları ve
İzlenmesi Gereken Süreçler

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuat ve
mesleki etik kuralları
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Pazar Araştırmaları ve
İzlenmesi Gereken Süreçler

Pazarlama yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Pazar Araştırmaları ve
İzlenmesi Gereken Süreçler

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Pazar Araştırmaları ve
İzlenmesi Gereken Süreçler

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Pazar Araştırmaları ve
İzlenmesi Gereken Süreçler
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Anahtar Kavramlar


Pazarlama Araştırması



Pazarlama Bilgi Sistemi



Pazarlama Araştırması Süreci



Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırması
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Giriş
Pazarlamada ilk adımlardan biri “pazarlama araştırması” yapmaktır. İçinde bulunulan
veya girilmesi planlanan bir sektörün çok yakından takip edilmesi ve pazarın iyi analiz
edilmesi son derece önemlidir. Pazarı bilmeden ve tanımadan piyasaya bir ürün çıkartmak
veya hizmet sunmaya çalışmak, istenmeyen kötü sonuçların ortaya çıkmasına neden olacak ve
gerek işletmeleri, gerekse de işletme yöneticilerini başarısızlığa sevk edecektir. Aynı zamanda
da; zaman, para, imaj, işgücü ve motivasyon gibi birçok alanda kayıpların yaşanmasına ortam
hazırlayacaktır. Dolayısıyla işletmeler ve onların yöneticileri tarafından “pazarlama
araştırmaları” önemsenmeli ve dikkatle uygulanmalıdır. Bu anlamda pazarlama
araştırmalarının, karanlıkta yön tayin etmeye yarayan bir el feneri, doğru kapıyı açmayı
sağlayan bir anahtar konumunda olduğu ileri sürülebilir.
İşletmelerin ürünleri veya sunmakta oldukları hizmetler çok iyi, başarılı, kaliteli; hatta
pazar lideri de olabilir; ama geleceği doğru tahmin etmek ve ileriye doğru stratejik
planlamalar yapmak için sürekli olarak pazarın nabzının tutulması gerekmektedir. Bugünün
pazar bilgilerine tam olarak sahip olmadan, ne bugün için ne de gelecek için bir plan yapmak
mümkün değildir. Pazarlama araştırması yapmadan, kişisel deneyimlerle elde edilen
başarıların mirasını yiyerek ürün ve/ veya hizmet sunumu gerçekleştiren işletmelerin pazar
kayıpları yaşaması oldukça olasıdır; çünkü bu tür işletmeler gelişen ve sürekli değişen pazar
dinamiklerinden haberdar olamayacak ve bir süre sonra ürün ve/ veya hizmetlerini bu değişen
şartlara uyarlamada zorlanacak ve sonuç itibariyle rakiplerinden geride kalabileceklerdir.
Deneyimlere güvenmek ve bir anlamda pazar kurdu olmak her ne kadar önemli olsa da,
işletmelerin gelecekte faaliyetlerini başarılı ve rekabet edebilir bir şekilde sürdürebilmelerinin
esas teminatı, temelde “pazarlama araştırmaları”dır. Diğer yandan pazarın ve müşterilerin,
işletmelerden esas beklentileri ise; yenilik, değişiklik, fiyatta cazibe, ödeme işlemlerinde
kolaylık, teknik destek ve inovasyon gibi konulardır. Bunları yapan ve pazarı oldukça iyi
analiz edebilen işletmeler hızla pazara nüfuz etmekte ve pazar lideri ürün ve hizmetlerden
pazar payı almayı başarmaktadırlar. Bu bağlamda; gerek piyasaya yeni ürün sürme
aşamasında, gerekse de mevcut ürün ve hizmetlerle yola devam edilmesinde işletmelerin
faaliyet konusunu teşkil eden sektörü mutlaka araştırmaları gerekmektedir. Pazar hakkındaki
tüm bilgiler, her an güncellenmiş olarak, işletmenin elinin altında bulunmalıdır.
Bu bölümde; “pazarlama araştırmasının tanımı, pazarlama bilgi sistemi, sağlık
hizmetlerinde pazarlama araştırmasının önemi ve pazarlama araştırma süreci” konuları ele
alınacaktır.
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4.1. Pazarlama Araştırmasının Tanımı
Amerikan Pazarlama Birliği (American Marketing Association-AMA) pazarlama
araştırmalarını şu şekilde tanımlamıştır: pazarlama fırsatları ve problemlerinin saptanarak
tanımlanması, tanımlanan bu fırsat ve tehditlere karşı pazarlama faaliyetlerinin yerine
getirilmesini, değerlendirilmesini ve pazarlama performansının kontrol edilmesini bir süreç
dahilinde ele alarak tüketiciyi, müşteriyi ve kamuoyunu bilgi vasıtasıyla pazarlamaya
yakınlaştıran; bunu yaparken de bilimsel metodolojiyi temel alan bir süreçtir (www.ama.org).
Pazarlama araştırması, pazar ve pazarlamayla ilgili problemlerin ortaya çıkarılması ve
çözüm alternatiflerinin belirlenmesi, pazar fırsatlarının takibi ve ortaya çıkarılması amacıyla
pazarlama yöneticisine karar vermede yardımcı olacak bilgilerin objektif ve sistematik bir
şekilde belirlenmesi, toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ile
dağıtımına ilişkin yönetsel bir süreçtir. Pazarlama araştırması işletme içinde yer alan bir
(pazarlama) araştırma bölümünce yürütülebileceği gibi, işletme dışında bir araştırma veya
danışmanlık firmasına ya da araştırma ajansına da yaptırılabilir. İşletme dışına yaptırılan
araştırmalar çoğunlukla özel nitelikte, karmaşık çalışmalar olup uzmanlık gerektirmektedir
(Altunışık 2013: 67).
Tüketicilerle ilişkilerin geliştirilmesinde pazarlama araştırması son derece önemlidir.
Çünkü tüketici bilgisi etkili işletme kararları almada ve işletme planlarını oluşturmada gerekli
olmaktadır. Bugün işletmeler günlük kararları almak ve işletme planlarını geliştirmek için
yönetime yardımcı olmada sistematik bilgi toplayan yönetim ve pazarlama bilgi sistemlerini
oluşturmaktadırlar. Bununla beraber, pazarlama araştırmalarının yanlış kullanımı tüketicilere
zarar verebilmektedir (Özdemir 2009: 123). Pazarlama araştırmaları, üretilen ürün veya
hizmetlerin temel özelliklerinin tüketici taleplerinde hangi ölçüde etkili olduğunun ortaya
konulmasına rehberlik etmesi bakımından son derece önem teşkil etmektedir (Özel 2008:
230). Pazarlama araştırmalarının yanlış planlanması ve uygulanması işletmeyi ve işletme
yöneticilerini de olumsuz etkilemektedir. Örneğin yanlış pazar seçimi sonucu satılmayıp elde
kalan ürünler, hizmetlerin yeterli ve etkili bir şekilde konumlandırılamaması bu
olumsuzluklardan sadece birkaçıdır.

4.2. Pazarlama Bilgi Sistemi
Bilgi toplumu olgusu ile birlikte bu oluşuma büyük oranda zemin hazırlayan ve neden
olan veri, enformasyon ve bilgi kavramları hakkında uzun ve çok boyutlu tartışmalar
yapılmıştır. Türkçe literatüre bakıldığında özellikle bilgi ve enformasyon kavramlarının henüz
tam anlamıyla sınırlarının belirlenemediği, bu iki terim arasında hala süregelen bir kavram
kargaşasının yaşandığı ve çoğu zaman da bu iki kavramın birbirlerinin yerine kullanıldığı
görülmektedir. Özellikle bu karışıklığın temel nedeni, İngilizce yazılmış yabancı literatürde
bilginin karşılığı olarak “knowledge”, enformasyonun karşılığı olarak da “information”
sözcüğünün kullanılmasıdır (Yılmaz 2009: 96). Bu iki sözcüğün Türkçe’ye çoğu zaman bilgi
olarak çevrildiği görülmektedir.
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Pazarlama bilgi sistemi kavramına geçmeden önce pazarlama bilgisi kavramıyla
yakından ilgili olan dört kavramın anlaşılması yararlı olacaktır. Bu kavramlar sırasıyla; veri
(data), enformasyon (information), bilgi (knowledge) ve bilgelik (wisdom)tir. Literatürde
ve günlük hayatta özellikle bu ilk üç kavramın birbiri yerine kullanılmakta olduğu
gözlenmektedir. Veri, istatistikler, gerçekler veya bir olayın ölçülmüş kaydıdır. Başka bir
ifadeyle, veri olgular hakkındaki işlenmemiş ham bulguları veya gözlemleri ifade eder
(Altunışık 2013: 64). Veri ile bilgi arasındaki en önemli fark ise; verinin ham, bilginin
işlenmiş halde olmasıdır.
Kalseth ve Cummings’e göre veri; özetleme, düzeltme, hesaplama, sınıflandırma ve
içerik işlemleri aracılığıyla değer eklenmesiyle enformasyona dönüştürülmektedir (Kalseth,
Cummings 2001: 166). Akgün ve Keskin; veri, enformasyon ve bilgi arasındaki ilişkiyi şu
şekilde belirtmişlerdir: “Veri ve enformasyon beyin dışından transfer edilen, alınan ve
kaydedilen formlardır. Bilgi ise, sadece insanların beyinlerinde bulunmaktadır. Enformasyon
sensorlar vasıtasıyla insan beynine ulaşmakta ve burada enformasyon işleyicisi tarafından
önceki bilgiler kullanılmak suretiyle yeni bilgiye dönüştürülmekte ve hafızadaki yerini
almaktadır. Enformasyon işlenmesi yoluyla birçok yeni enformasyon elde edildiğinden ve
işlendiğinden yeni bilgiler elde edilebilmekte, bugün ve gelecekte kullanım için
üretilebilmektedir (Akgün, Keskin 2003: 176). Şekil 4.1’de de görüldüğü üzere, bilginin
eriştiği en üst aşama ise bilgelik olarak ifade edilmekte ve bilgi hiyerarşisi piramidinin en üst
katmanında yerini almaktadır. Tanım olarak ele alındığında ise bilgelik; eyleme geçmiş
bilginin kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır.

Şekil 4.1. Bilgi Hiyerarşisi (Leibowitz 1999: 7).
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Pazarlama bilgi sistemi; pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli bir
biçimde toplamak, muhafaza etmek, analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş bir
prosedürler ve metotlar dizisidir. Bazen “pazarlama enformansyon sistemi” olarak da ifade
edilen pazarlama bilgi sistemi; işletme içi ve işletme dışı kaynaklardan bilgi toplama,
değerlendirme, düzeltme, muhafaza etme ve ilgili yöneticilere sunma yolunda çalışmaları
sürekli ve düzenli bir şekilde yapmaktadır. Genellikle belirli bir büyüklüğe ulaşmış
işletmelerde kurulan pazarlama bilgi sistemi; veri analizi ve verinin muhafazası için
çoğunlukla bilgisayar ile donatılmakta ve desteklenmektedir (Mucuk 2012: 54-55).

4.3. Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması İlişkisi
Pazarlama araştırması, pazarlama bilgi sisteminin bir parçası olup kontrol edilebilen
ve edilemeyen değişkenlerden meydana gelir. Burada kontrol edilebilen değişkenler ile ürün,
fiyat, dağıtım, tutundurma gibi pazarlama kavramları anlatılmaya çalışılırken, kontrol
edilemeyen değişkenler ile de; talep, rekabet, yasal ve politik çevre, son teknolojik gelişmeler,
ekonomik ortam ve hükümetin düzenlemeleri gibi dış çevreyle ilgi kavramlar anlatılmaktadır.
Pazarlama araştırması; kontrol edilemeyen bu değişkenlerin izlenip tanımlanmasından,
kontrol edilebilir değişkenlerin değerlendirilip başarıların ölçülmesine kadar yaptığı tüm
çalışmalarla bilgi sistemine çok yönlü katkı sağlar (Tekin 2007: 17).
İşe giderken, çarşıya çıkarken, alışveriş yaparken çoğu zaman ne kadar çok karar
verildiğinin farkına dahi varılmadığı görülmektedir. Zihindeki pek çok karar, rutin bir
işleyişle eyleme dönüşmektedir. Kimi zaman önemsiz, kimi zaman ise önemli olan bu
kararlar, hem kişinin kendisi hem de başkaları tarafından doğru veya yanlış olarak
değerlendirilebilmekte ve yorumlanabilmektedir. Bazen bu kararların arka planında; altıncı
hisler, şans veya kişiye verilen tavsiyeler yer alırken, bazen de bu kararlar tamamen sistematik
bir düşüncenin ürünü olabilmektedir. Burada göz önünde bulundurulması gereken en önemli
nokta; kısa vadede araştırmasız bir şekilde verilen sezgisel kararların, uzun vadede kişiyi
hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağıdır. Bir işletme yöneticisi düşünüldüğünde; günlük
yaşamda karşılaşılan kararlara kıyasla önemsiz ya da rutin kararlara ek olarak çok daha büyük
finansal kazançlar ya da kayıplar ile sonuçlanabilecek kararlar vermek zorunda olduğu
görülmektedir. Pazara sunulduktan sonra satmayan ürünler, dağıtım kanallarında yaşanan
aksilikler gibi onlarca problem, pazarlama yöneticilerinin çoğunlukla karşılaştığı ve çözüm
bulmak zorunda kaldıkları konular arasında yer almaktadır (Gegez 2014: 3).
Her ne kadar bilim insanları bu gibi durumlarda izlenebilecek standart ve genel geçer
bir yöntem üzerinde uzlaşamasalar da Mintzberg; bu gibi durumlarda bir strateji geliştirmek
için sezgi ve analizin çok önemli olduğunu ifade etmektedir. Mintzberg’e göre yöneticilerin;
her durum için strateji geliştirebilme otoritesine sahip olma, ihtiyaç duyulan bilgilere
ulaşabilecekleri bağlantılara sahip olma, stratejik değişikliklere karşı doğrudan cevap
verebilme esnekliğine sahip olma ve en önemlisi de pazarlar hakkında sezgilere, tecrübelere
ve yargılara sahip olma gibi pek çok özellikleri vardır (Mintzberg 1994: 76). Bütün bu önemli
özelliklere karşın yöneticilerin bilgiyi işleyebilme kapasiteleri ise onların algısal kapasiteleri
ile yakından ilişkilidir. Başka bir ifade ile yöneticiler stratejik analiz yapmak için yeterli
analitik beceriye sahip olmayabilirler veya iş yoğunlukları sebebiyle bu gibi sorunlarla
73

yeterince uğraşamayabilirler. Bu durumda yöneticiler sezgilerine ve yargılarına güvenirler.
Ancak sezgi ve yargıların gelişmesi için uzun yıllar sonra elde edilebilecek bilgi birikimi
gerekmektedir. Tecrübe eksikliği; sezgi ve yargılarda yanılgıyı getirirken, kültür ve gelenekler
sezgisel yargıları sınırlandırabilir (Li ve arkadaşları 2000: 553). Dolayısıyla her yöneticinin
zaman içerisinde iyi sezgilere ve yargılara sahip olacağı söylenemez.
Pazarlama bilgi sistemi; işletme için yararlı olma potansiyeline sahip her türlü bilgi ile
ilgilenir. Örneğin; pazarlama dış çevresi, tüketiciler, fiyatlar, reklam harcamaları, satışlar,
rekabet ve dağıtım masrafları bunların başlıcalarıdır. Yaygın bir görüşe göre ise; sistem, hem
günü gününe veri toplamayı, hem de belirli durumlarla ilgili araştırma projelerini kapsar.
Dolayısıyla iki ana kısımdan oluşur ki; bunlardan sürekliliği olmayan spesifik problemlerle
ilgili bilgi toplama, pazarlama araştırmasının ilgi alanına girer. Bu bağlamda pazarlama bilgi
sistemi; pazarlama araştırmasının bilgisayara dayalı, sürekliliği olan mantıksal uzantısı olarak
da düşünülebilir. Genellikle kantitatif teknikler kullanır ve geleceğe dönüktür
(www.pazarlama.diyalogo.com).

4.4. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırmalarının Yeri ve Önemi
Günümüzde pazarlama araştırmalarının önem kazandığı alanlardan birisi de sağlık
sektörüdür. Sağlık kurumları da bir anlamda sağlık hizmet sunumunda bulunan bir sağlık
işletmesi olduğu için, işletme adı altında yapılan tüm tanımlar, ifadeler ve yorumlar genellikle
sağlık kurumlarını da içerisine almakta, kapsamaktadır. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda
pazarlama araştırmalarının önemini arttıran ve hatta bu tür araştırmaları zorunlu kılan
birtakım nedenler mevcuttur. Bu nedenler; gerek sağlık hizmetlerinin kendi doğasından
kaynaklanan, gerekse de sunulan hizmetler kapsamında bu hizmetlerden faydalanan hasta ve
yakınlarından kaynaklanan nedenler olmak üzere genel olarak iki başlık altında toplanabilir.
Sağlık hizmetlerinin kendi doğasından kaynaklanan özellikler ele alındığında öncelikle; sağlık
hizmetleri arzı pahalı olan hizmetlerdir. Arzının pahalı olması, bu hizmetlerde kullanılan ileri
teknolojinin ve ekipmanların oldukça maliyetli olmasından ve uzun soluklu eğitimden geçmiş
kalifiye sağlık personellerine duyulan gereksinimden kaynaklanmaktadır. Uzmanlaşma
düzeyinin oldukça yüksek olduğu sağlık sektöründe, rekabet de son derece yüksek düzeyde
seyretmektedir. Son çıkan teknoloji ürünü tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile alanında marka
sayılan sağlık profesyonellerini (özellikle hekimleri) hastane çatısı altında toplayan ve sağlık
hizmet sunumunun yapıldığı iç ve dış atmosferi modern bir şekilde kombine eden sağlık
kurumları, diğer rakiplerine göre bir adım öne geçme şansını elde etmektedir. Dolayısıyla bu
tür sağlık kurumları için; hasta ve hasta yakınları tarafından tercih edilen bir sağlık kurumu
haline gelmelerinin önü açılmakta ve sektörün lideri konumunda rekabette emin adımlarla
ilerleme şansına sahip olmaktadırlar. Modern hastane yapıları, alanında uzmanlaşmış kalifiye
sağlık personelleri ve tıbbi donanım gibi artıların yanı sıra, bu tür sağlık kurumlarının JCI gibi
uluslararası geçerliliğe sahip olan akreditasyon sistemlerine sahip olmaları da rekabette ve
dolayısıyla tercih edilirlikte son derece önem arz etmektedir. Ayrıca sağlık kurumlarının
kuruluş yeri çalışmaları da, pazarlama araştırmaları açısından son derece gerekli bir
durumdur. Sağlık kurumlarının kurulması planlanan coğrafi bölge ve lokasyonların, hasta
çekme potansiyeli yüksek arterler olması, çevresinde rakip sağlık kurumlarının olup olmama
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durumu, bölge halkının yaş grupları dağılımı ve bu paralelde sağlık ihtiyaçlarının tahmin
edilmesi son derece gerekli ve yapılacak olan yatırımın kendisini belirli bir zaman sonra
amorti edecek olması gibi sebeplerden dolayı hayati bir misyon üstlenmektedir. Yapılacak
olan pazarlama araştırmaları bu bağlamda hataya yer vermeyecek türden olmalı ve üzerinde
dikkatle durulmalıdır.
Gelişen ve değişen dünya ile birlikte bundan en az on yıl öncesinin hasta ve hasta
yakınları ile günümüzün hasta ve yakınları arasında; olay ve olgulara eleştirel bakabilme,
kendisine sunulanla hizmetler ile yetinme ve memnuniyet gibi konularda oldukça farklılıklar
meydana geldiğini söylemek mümkündür. Günümüzde, özellikle eğitim düzeyinin yükselmesi
ile birlikte farkındalık düzeyi ve olayları algılayışı gelişen hasta ve hasta yakınları için en
önemli kriterlerden birisi; kendilerine sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi ve onların bu
kaliteyi algılama biçimleridir. Buna ek olarak hastaların, hekim seçme özgürlüğüne sahip
olmalarının da bu anlamda önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda sağlık
kurumları, kendilerine başvuran hasta ve hasta yakınlarını daha yakından tanımak ve onlarda
memnuniyetsizlik ortaya çıkaran durumları belirleyip ortadan kaldırmak durumundadır. Bunu
da yapmalarının en kolay ve en az maliyetli yolu kurum içi anketler ve/veya şikayet-dileköneri kutularıdır. Böylece hastaneler pazarlama araştırması süreçlerinden olan; problemin
tanımlanması, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanıp üst yönetime bildirilmesi
aşamalarını bir anlamda gerçekleştirmiş olmaktadırlar. Özellikle günümüz çağında hasta ve
hasta yakınlarının birçoğu aktif olarak internet kullanıcısıdır ve başvuracağı hekimi ve/veya
sağlık kurumunu internetten araştırmakta, o kurum veya hekimden daha önce hizmet almış
kişilerin yorumlarını dikkate almaktadırlar. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda
sağlık kurumlarının web sitelerini güncel tutmaları, halkın farkındalık düzeyini arttırmaya
yönelik sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları ve özellikle sigorta şirketleri gibi sektör
temsilcileriyle sürekli bir iletişim halinde olmaları rekabette kendilerini bir adım öne
taşıyacaktır. Ayrıca basın ile de iyi ilişkilerin kurulması, kurumsal marka imajına katkı
sağlayacak ve sektörün nabzını tutmak daha kolay hale gelecektir. Sonuç itibariyle tüm bu
faktörler göz önünde bulundurularak sağlık hizmetlerinde pazarlama araştırmaları yapılmalı
ve bu tür araştırmaların sağlık kurumları için sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

4.5. Pazarlama Araştırması Süreci
Pazarlama araştırması; esas problemin tanımlanması ile başlayıp sonuç ve raporlama
aşamasına kadar devam eden bir süreçtir. Bu sürecin ilk kısmını teşkil eden “problemin
tanımlanması”aşaması diğer aşamalara kıyasla en önemli kısımdır. Bu aşamayı en önemli
kılan şey, diğer tüm aşamaların bu basamak üzerine inşa edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Pazarlama araştırmasının birbirini tamamlayan bir süreç olduğu göz önünde
bulundurulduğunda; bu aşamanın en önemli olmasının, sürecin diğer aşamalarını önemsiz bir
konuma düşürdüğü yanılgısına düşülmemelidir (Gegez 2014: 26). Bu bağlamda pazarlama
araştırması süreci; bir otomobilin aktif ve sorunsuz bir şekilde performans ve işlerlik
göstermesini sağlayacak motorunun birbirini tamamlayan dişlilerine benzetilebilir. Pazarlama
araştırması süreci farklı yazarlar tarafından çeşitli biçimlerde sınıflandırılmasına rağmen genel
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olarak bu sürecin birbirini tamamlayan yedi farklı basamaktan meydana geldiği belirtilebilir.
Şekil 4.2’de de görüldüğü üzere, bu süreçler;


Problemin tanımlanması



Araştırma amaçlarının belirlenmesi



Araştırma tasarımının planlanması



Örnekleme



Veri toplama



Veri analizi ve



Sonuç ve raporlama alt basamaklarından oluşmaktadır.

Şekil 4.2. Pazarlama Araştırması Süreci
Problemin Tanımlanması: Genellikle bir işletmedeki temel problemler; işlerin
planlandığı gibi gitmemesi, beklenmedik değişikliklere ayak uydurulamaması veya işletmenin
gelişme kaydedememesidir. Bu noktada araştırma problemi, bu esas problemlerden birisi veya
bunların alt problemlerinden birisidir (Tekin 2007: 41).
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Pazarlama araştırmasının ilk aşaması, problemin veya konunun iyi bir şekilde
tanımlanması ve belirlenmesidir. Durum analizi ile problemin net bir şekilde saptanması
büyük bir öneme sahiptir. Araştırmacı; işletmeyi, işletmenin faaliyet gösterdiği iş kolunu,
diğer çevresel koşulları ve işletmenin pazarlama çabalarını, kısacası tüm çabalarını gözden
geçirmelidir. Bu aşamada yapılan, araştırma problemini spesifik hale getirmeye yönelik bir
keşifsel araştırmadır. Bu aşamada konulan yanlış teşhis, bütün araştırma çabalarını geçersiz
hale getirip, yok edebilir (Mucuk 2000: 61-62).
Tek bir çalışmanın, ihtiyaç duyulan bilgilerin tamamına cevap vermesi düşünülemez.
Bundan dolayı araştırmacılar tarafından en önemli görülen bilgi ihtiyacı üzerinde
odaklanılmalıdır. Ayrıca erişilecek bilgilerin en uygun maliyetle ve en uygun zamanda
tamamlanabilecek düzeyde olması da son derece önem taşımaktadır (Gegez 2014: 30).
Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi: Araştırmacıların, çalışmalarına başlarken
yanıtlamaları gereken ilk soru: “Bu araştırmanın amacı nedir?” sorusu olmalıdır. Herhangi bir
araştırmanın sonunda elde edilecek bulguların geçerlilik ve güvenirlik ölçütü, bu sorunun ne
kadar doğru cevaplanacağına bağlıdır. Araştırmacıların bu tür bir soruya cevap verebilecek
duruma gelebilmeleri için, öncelikle karar vericinin araştırmadan ne beklediğini bilmeleri
gerekir. Bu noktada olasılıklar devreye girecek ve eğer araştırma sonuçları;
A çıkarsa

Karar X olacak,

B çıkarsa

Karar Y olacak,

C çıkarsa

Karar Z olacak,

şeklindeki karar modellerinin araştırmacı ile birlikte hazırlanması gerekecektir.
Araştırma amacının belirlenebilmesi için; karar vericinin erişmek istediği birden fazla amaç
içerisinden bir tanesi üzerinde karara varması gerekmektedir. Karar vericinin belirlediği amaç:
“Tüketicilere ürünün markasını daha iyi tanıtmak” ise, karar problemi: “Tüketiciler ürün
markasını tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı?” olacaktır. Karar vericinin bu amacından ve karar
probleminden yola çıkarak, pazarlama araştırmacısının amacı: “Tüketicilerin ürün markasını
tanıyıp tanımadığını belirlemek” olurken, araştırma problemi ise: “Tüketiciler ürün markasını
hangi ölçüde tanıyorlar?” şeklinde olacaktır. Buraya kadar yazılanlar ekseninde; bir
araştırmanın amacı ve probleminin, karar vericinin amacı ve probleminden kaynaklandığını
söylemek mümkündür. Eğer karar vericinin birden fazla amacı mevcut ise, her bir amaç için
farklı pazarlama araştırmalarının uygulanması gerekmektedir (Tekin 2007: 41).
Ayrıca hiçbir araştırma, sırf yöneticilerin meraklarını gidermek için yapılamaz, daha
doğrusu yapılmamalıdır. Araştırmalar, ya bir problemi çözmeye ya da doğan bir fırsatın
boyutlarını öğrenmeye yönelik olmalıdır. Belli bir amacı olmayan araştırmaların anket
soruları da düzensiz olur ve örnek kütlesinin sınırları net olmayabilir. Böyle bir araştırmada
elde edilen bulguların yorumu da anlamsız olur. Bazı önyargılı yöneticiler, bu tür pazarlama
araştırmalarına sıcak bakmazlar ve araştırmaları gereksiz görürler. Amaçsız yürütülen bu
araştırmalar, bu tür önyargılı yöneticilerin yanlış görüşlerini onaylar ve pekiştirir niteliktedir.
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Bunların yanı sıra bir araştırmanın oldukça karmaşık bir amacının olması da doğru değildir
(Nakip 2013: 60).
Araştırma kısıtlarının ilk etapta belirlenmesi; gerek geçerlilik ve güvenilirlik
problemlerinin tanımlanmasında, gerekse de bu kısıtlarla karşılaşıldığında araştırmacının ne
yapması gerektiğini bilmesinde oldukça önemlidir. Bu nedenle araştırmanın kapsamı çok
geniş tutulmamalı ve kısıtları da baştan tanımlanmalıdır (Kurtuluş 2010: 12).
Araştırma Tasarımının Planlanması: Genelde iki tür araştırma tasarımı vardır:
Kalitatif (niteliksel) ve Kantitatif (niceliksel). Hangi tür araştırma tasarımının belirleneceği,
araştırma problemi hakkında ne kadar çok şey bilindiğine bağlıdır (Kavak 2013: 19-20). Eğer
problem hakkında bilinenler çok az ise; keşifsel araştırma gerekir. Keşifsel araştırmalar;
ikincil veri incelemesi, uzman görüşlerinin alınması, odak grup görüşmeleri ve derinlemesine
görüşme gibi yöntemleri içeren kalitatif bir araştırma yöntemidir. Aşağıda bu yöntemler
sırasıyla ele alınmaktadır.
İkincil Veri İncelemesi: Araştırmacılar, araştırma problemlerine cevap ararken daha
çok kendi verileri ile çalışma eğilimindedirler; çünkü farklı amaçlar için daha önceden
derlenmiş bulunan veri setlerinden ne şekilde faydalanılacağı konusunda genellikle bilgi ya da
tecrübe sahibi değildirler. Daha önceden derlenmiş bu tür verilere; ikincil veri adı verilir.
İkincil veriler; hem nitel, hem de nicel araştırmalarda kullanılabilmektedir. İkincil verilerin en
önemli üstünlüğü; araştırmanın zaman ve maliyet kısıtına uygun olması iken, en zayıf yanı
ise; araştırmacının amacından farklı amaçlar için toplanmış olabilme durumu sonucunda,
verilerin araştırma sorularına cevap verememe ihtimalidir. Ayrıca ikincil veri kaynakları,
işletme içi ve işletme dışı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşletmeye ait muhasebe
kayıtları, istatistikler ve pazarlama verileri iç kaynaklara örnek olarak verilebilir. Özellikle
uluslararası karşılaştırmalara ilişkin çalışmalar genellikle ikincil dış kaynak verilerine
dayanmaktadır. Bu alanda OECD, IMF, EU ve ILO gibi örgütler, geniş veri tabanlarına
sahiptir (Yükselen 2014: 91).
Uzman Görüşlerinin Alınması: Araştırma yapılacak konuyla ilgili olarak
yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış bir soru formunun, ihtiyaç duyulan olgusal ve/veya
yargısal verileri kapsamada ne derece yeterli olup olmadığı ile ilgili olarak, konunun uzmanı
olan kişi veya kişilerden bilgi/ görüş alınması sürecini ifade eder. Uzman görüşü alınmadan
yapılacak olan bir çalışma, her ne kadar başarılı ve umut vaat eden bir çalışma olsa da,
araştırmacının gözünden kaçan en küçük bir detay dahi, tüm araştırma sürecini olumsuz
yönde etkileyebilir (İslamoğlu, Alnıaçık 2014: 209). Bunun için araştırmacıların, henüz veri
toplama aşamasına geçmeden önce, konuyla ilgili alanında uzman kişilerden bilimsel görüş
almaları, araştırmanın ileri aşamalarında ortaya çıkması muhtemel hata veya başarısızlık
kaynaklarının ortadan kaldırılması bakımından son derece gerekli ve önemli bir konudur. Bu
yöntem sadece nitel araştırmalarda değil, nicel araştırmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır.
Özellikle ölçek geliştirme çalışmalarında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir (Yurdagül 2005:
1).
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Odak Grup Görüşmeleri: Nitel bir veri toplama tekniği olan odak grup görüşmeleri,
sosyal bilimlerde yüz yüze görüşmeler ve anketler ile birlikte kullanılsa da aslında bu yöntem
en sistematik veri toplama yöntemlerinden birisidir. Odak grup görüşmelerinde elde edilen
detaylı veriler, yüz yüze görüşmeler ve anketler için sağlam bir temel oluşturmaktadırlar
(Kitzinger 1994: 300).
Bu yöntem; küçük bir grup ile lider arasında yapılandırılmamış görüşme ve tartışmada
grup dinamiğinin etkisini kullanma, derinlemesine bilgi edinme ve düşünce üretmedir.
Görüşmenin amacı; belirlenen bir konu hakkında katılımcıların bakış açılarına, yaşantılarına,
ilgilerine, deneyimlerine, eğilimlerine, düşüncelerine, algılarına, duygularına ve
alışkanlıklarına dair derinlemesine ve çok boyutlu nitel bilgi edinmektir. Odak grup
görüşmelerinde, katılımcıların kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortamın
oluşturılması son derece önemlidir (Yılmaz, Oğuz 2011: 98).
Derinlemesine Görüşmeler: Derinlemesine görüşme, araştırılan konunun bütün
boyutlarını kapsayan, daha çok açık uçlu soruların sorulduğu, detaylı cevapların alınmasına
imkan veren ve yüz yüze görüşülerek bilgi toplanmasını sağlayan nitel bir veri toplama
yöntemidir. Karşıdaki kişinin duygu, bilgi, tecrübe ve gözlemlerine görüşme yoluyla ulaşılır
(Tekin 2006: 101).
Bu yöntem; sosyal bilimlerin bütün araştırma alanları başta olmak üzere; gazetecilik,
hukuk, iş dünyası, tıp gibi birçok alanda profesyonel bir teknik veya yardımcı bir başvuru
aracı olarak kullanılmaktadır. Görüşmeyi yapan kişinin, bizzat aktif olarak bu sürece
katılmasının gerekli olması derinlemesine görüşmeyi diğer görüşme türlerinden ayıran önemli
bir özelliktir. Görüşmeyi yapan kişi öğrenci, görüşülen kişi de öğretmen pozisyonundadır.
Zira araştırmacı konu hakkında bilmediklerini, görüşme yaptığı kaynak kişiden öğrenmeye
çalışacaktır. Görüşmeye katılan tarafların her ikisi de iletişimde eşit haklara sahiptirler.
Görüşme esnasında birbirlerini etkileyebilir ve yönlendirebilirler. Derinlemesine görüşmede
sorular yapılandırılmamış bir özelliğe sahip olup, açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.
Derinlemesine görüşmeyi, diğer görüşmelerden ayıran en belirgin özelliği de budur.
Derinlemesine görüşmenin en önemli avantajı; gayet esnek, zengin ve olabildiğince detaylı
bir şekilde veri toplanmasına imkan vermesidir. En önemli dezavantajı ise; çok geniş bir
zaman ve emek istemesinin yanı sıra çok da geniş olmayan örneklem gruplarıyla çalışıldığı
için araştırma sonuçlarının genellenebilirliğinin yetersiz kalmasıdır (Punch 2005: 167).
Diğer yandan, eğer problem kesin ise; bu defa tanımlayıcı araştırma gibi kantitatif
(niceliksel) araştırmalar tasarlanabilir. Bu tasarım türlerinde hangi tür verilerin toplanacağı
kesin olarak belirlenmelidir. Tanımlayıcı araştırma, problemde içerilen değişkenlerin herhangi
bir değerini belirlemeye yöneliktir, ki bu frekans olabilir, ortalama değer olabilir veya iki
değişken arasındaki ilişki olabilir. Bu bağlamda tanımlayıcı araştırmalar, istatistiksel metotları
ve tahmin usüllerini gerektirebilir. Örneğin; “Ürünümüzün kalitesi hangi düzeyde
algılanmaktadır?” sorusu, tanımlayıcı araştırmayı gerektirir. Eğer iki değişken arasındaki
ilişkinin neden-sonuç olarak ifade edilmesi gerekiyorsa bu, nedensellik araştırması tasarımını
gerektirir (Kavak 2013: 19-20). Dolayısıyla medensel araştırmalar, tanımlayıcı araştırmalara
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kıyasla daha ileri düzeyde bir araştırma türüdür. Bu bağlamda birincil veri incelemesi, anket,
gözlem ve deney yöntemleri sırasıyla ele alınacaktır.
Birincil Veri İncelemesi: Karşılaşılan problemlerle ilgili olarak yayımlanmış bir veri
veya bilgi yoksa, bu verilerin araştırmacı tarafından elde edilmesi gerekir. O zaman da
toplanan bu verilere birincil veri adı verilir. İkincil veri incelemesinin aksine araştırmacının;
tüketiciler, dağıtıcılar gibi çeşitli kişi ve kuruluşlar hakkında kişisel olarak topladığı orijinal
verilerdir. Bu yüzden birincil veriler için, ikincil verilerden farklı olarak veri kaynakları değil,
veri toplama metotları söz konusudur ve ikincil veri kaynakları nispeten daha az maliyetli ve
zaman alıcıdır. Biricil verilerin en önemli avantajı; bilgilerin eski ve yanlış olma ihtimalinin
az olması ve ihtiyaçlar kapsamında toplandığı için ihtiyaçlara tam ve doğrudan cevap
vermesidir (Nakip 2013: 91). Bu bağlamda başlıca veri toplama metotları ise; anket, gözlem
ve deneydir.
Anket Yöntemi: Pazarlama araştırmalarıyla birincil veri toplamada en çok kullanılan
yöntemdir. Günümüzde oldukça geliştirilen soru hazırlama ve soru sorma teknikleri
yardımıyla, hatalardan ve subjektiflikten bir ölçüde kaçınarak orijinal bilgi
toplanabilmektedir. Araştırma konusu olan ana kütleyi temsil eden cevaplayıcı grubuna sözlü
veya yazılı sorular yöneltme, anket yönteminin temelini oluşturmaktadır (Mucuk 2012: 64).
Anket yöntemi kendi arasında; yüz yüze görüşme ile anket, telefon ile anket, mektup (posta)
ile anket ve internet üzerinden (e-posta) anket olmak üzere dört grupta incelenebilmektedir.
Bu bağlamda her bir anket yönteminin; cevaplanma oranı, veri toplama hızı ve maliyet gibi
konularda birbirlerinden zayıf ve güçlü yönleri bulunmaktadır.
Gözlem Yöntemi: Bu yöntemin temelini; çalışma konusu olaylara hiçbir müdahalede
bulunmadan, onları gözlemek suretiyle veri sağlamak oluşturur. Anket yöntemine kıyasla
daha objektif ve sağlıklı bilgiler elde edilir; fakat pazarlama araştırmalarında uygulama alanı
sınırlıdır. Çünkü bu yöntemle sadece fiziksel olaylar ve cevaplayıcıların davranışları
hakkındaki bilgiler sağlanabilir. Cevaplayıcıların güdülerine, psikolojik özelliklerine ve
alışkanlıklarına dair bilgiler elde edilemez (Mucuk 2012: 66).
Deney Yöntemi: Kontrol edilen bir ortama, belirli uyarıcıların verilmesine ve bu
uyarıcıların sistemli bir şekilde değiştirilmesine dayanır. Başka bir ifadeyle; diğerleri sabit
tutulalarak bağımsız değişkenlerden birini değiştirmek şartıyla, bunun bağımlı değişken
üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılır. Bu yöntem, neden-sonuç ilişkilerini saptamaya yönelik
araştırmalar için en uygun metottur. Bilimsel yönü fazla olmakla birlikte, yöntemin ait olduğu
pozitif bilimlerdeki laboratuvar deneyleri gibi tam kontrollü deneyler yapmak, pazar
ortamında çoğu zaman imkansızdır. Ama son zamanlarda geliştirilen bazı yöntemler ile çok
sınırlı olan pazarlamadaki kullanım alanı artmaktadır. Fiyat testleri, reklam testleri, ambalaj
testleri ve yeni bir ürünün pazar testlerinde kullanılabilmektedir. Anket ve gözlem
yöntemlerine kıyasla en fazla bilimsel niteliğe sahip olan birincil veri toplama metodudur. En
önemli dezavantajları ise; kullanım alanlarının sınırlı olması, maliyetinin yüksek olması ve
uzun zaman almasıdır (Mucuk 2012: 66).
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Örnekleme: Bir bütünün veya anakütlenin kendi içinden seçilmiş olan bir parçasıyla
temsil edilmesidir. Diğer bir ifadeyle örnekleme; bütünü temsil eden örnekten, o anakütle
hakkında bilgi edinmek ve anakütlenin özelliklerini öğrenmek amacıyla yapılan işlemlerdir.
Bu teknik araştırmayı geniş ve gereksiz bilgi yükünden kurtararak zaman, para ve eleman
arttırımı sağlar. Bir örnekleme yapılırken iki önemli koşulun yerine getirilmesi gerekir.
Bunlardan ilki; örneğin temsil yeteneğine sahip olması, diğeri ise; örneklem hacminin yeterli
olmasıdır (Altunışık 2013: 76). Örnekleme yöntemleri; tesadüfi olan ve olmayan olmak üzere
başlıca iki grup altında toplanır.
Tesadüfi Örnekleme Yöntemleri: Örnekleme seçme yöntemi ihtimal teorisine
dayanıyorsa veya örneğe giren her elemanın seçilme şansı önceden bilinebiliyorsa, bu tür
örneklemeye tesadüfi veya ihtimalli örnekleme adı verilir. Tesadüfi örneklemede kişilerin
örnekleme seçilmesi bir şans olayıdır ve bu şansın ortaya çıkmasındaki ihtimaller önceden
bilinmektedir. Bu ihtimal içerisinde kişilerin seçimi de randomize, yani tesadüfi olarak
yapılmaktadır. İstatistiksel analizlerin büyük bir çoğunluğunun uygulanabilmesi için
örnekleme işleminin tesadüfi olması şartı aranmaktadır (Altunışık, Özdemir, Torlak 2011: 43).
Bu örnekleme yöntemleri; basit tesadüfi örnekleme, zümrelere göre örnekleme, kümelere göre
örnekleme ve sistematik örnekleme yöntemleri olmak üzere dört grup altında
incelenebilmektedir.
Tesadüfi Olmayan Örnekleme Yöntemleri: Keyfi örnekleme olarak da bilinen bu
yöntem, ihtimali olmayan bir örneklemedir. Kümeyi temsil edici birimlerin seçiminde belirli
bir yargı veya maksat güdülmüşse gayeli örnekleme yapılmış demektir. Bir hasta
memnuniyeti araştırmasında, hastanede yatan hastalardan sadece gönüllü olanlara anket
uygulamak bu örnekleme yöntemine örnek olarak gösterilebilir (Tengilimoğlu 2012: 107108). Bu örnekleme yöntemleri; kolayda, yargısal, kota ve kartopu yöntemleri olmak üzere
dört grup altında incelenebilmektedir.
Veri Toplama: Tasarlanan araştırma planına uygun bir şekilde faaliyete geçilen
aşamadır. Veri toplama, araştırma sürecinin genellikle en pahalı olan ve aynı zamanda da en
kolay hata yapılabilen aşamasıdır. Bu aşamada veri toplama aracı olarak sıklıkla kullanılan
anketlerde genellikle şu tür problemler ortaya çıkmaktadır (Mucuk 2000: 63):
 Cevaplayıcının evinde ve/veya işyerinde bulunamaması nedeniyle kendisine
yeniden temas edilmesi veya bu kişi yerine başka bir cevaplayıcıdan faydalanılması,


Bazı cevaplayıcıların işbirliği yapmayı kabul etmemesi,

 Bazı cevaplayıcıların objektif olmayıp taraflı davranması veya doğru olmayan
cevaplar vermesi


Bazen de anketörün objektif olmayıp taraflı davranması veya dürüst olmaması
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 Deneysel çalışmalarda ise; deney grubu ile kontrol grubunu uyumlaştırma, kendi
varlığı ile araştırmaya katılanları etkileme ve dışsal faktörleri kontrol altında tutma gibi
sorunlar görülebililir.
Veri Analizi: Veri analizinin en vazgeçilmez tekniklerinden birisi süphesiz
istatistiksel tekniklerdir. Bu aşamada; analize başlanmadan önce araştırmacının kodlanmış ve
bilgisayara girilmiş olan verileri gözden geçirmesi gerekir. Bu istatistiksel teknikler her ne
kadar yıllardır bu işin uzmanları tarafından çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan teknikler
olsa da, günümüzün teknoloji ve bilgi çağında adeta yeniden keşfedilerek daha verimli ve
etkin kullanımı gündeme gelmiştir (Durmuş, Yurtkoru, Çinko 2011: 1-2).
Analiz aşamasında basit frekans dağılımlarından, çok değişkenli analize kadar değişik
tekniklerden faydalanılır. Özellikle cevapların birden fazla nitelik göz önüne alınarak
sınıflandırıldığı çapraz tablolardan yararlanılır. Verilerin toplanma şekli, analiz tekniklerinin
belirlenmesinde oldukça önem taşımaktadır. Günümüzde bilgisayar ve Minitab, SAS ve SPSS
gibi istatistik yazılımları sayesinde söz konusu analizler oldukça hızlı ve güvenli bir şekilde
yapılabilmektedir (Gegez 2014: 41). Özellikle SPSS, günümüzde akademik yaşamda
araştırma yapan kullanıcıların sıklıkla başvurduğu bir istatistik paket programı özelliği
taşımaktadır.
Sonuç ve Raporlama: Verilerin toplanması ve analiz edilmesinin ardından son aşama
olan araştırma projesini özetleyen bir raporun yazılması kısmına geçilir. Planlanan şekilde
gerçekleştirilen araştırma, verilerin analizi sonucu elde edilen bulguların yorumlanması ile
hedefine ulaşmış olur. Daha sonra ise araştırma raporu hazırlanır ve bu raporlar; bildiri, kitap,
makale ve benzeri gibi bilimsel türlerde yayımlanarak diğer araştırmacılara çeşitli yollarla
ulaştırılır. Böylelikle araştırmanın nihai hedefine varması sağlanmış olur. Buna ek olarak
dergide veya başka bir bilimsel ortamda henüz yayımlanmamış olan raporların sözlü olarak
sunulması gerekebilir. Bu gibi durumlarda tablolar, grafikler ve şekiller gibi birtakım görsel
araçlardan faydalanılır. Power point gibi ofis programları bu tür göze hitap eden sunumların
hazırlanmasında oldukça kullanışlı ve kullanımı kolay olan yazılımlardır. Sonuç itibariyle
araştırma ne kadar kaliteli ve başarılı olursa olsun, son aşama olan raporlama kısmında
yapılacak hatalar, araştırmanın tümüne kuşkuyla bakılmasına neden olabilir (Gegez 2014: 41).
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Uygulamalar1
Sağlık Kurumlarında Pazar Araştırmaları
Günümüzde sağlık sektörünün büyümesi ve pazarlamada uzmanlaşmanın
yoğunlaşması, sağlık hizmetlerinin pazarlanmasını ayrı bir uzmanlık dalı konumuna
getirmiştir. Sunulan sağlık hizmetlerinin etkili ve başarılı bir şekilde pazarlanabilmesi için de
“Pazarlama Araştırmaları”na son derece ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda sağlık
kuruşlarında;
 Hedef pazarın saptanması için ayrıntılı pazar araştırması yapılmalıdır. Bu,
hastaların ve sağlık hizmet sunucularının görüş, bilgi ve becerilerindeki değişikliklerin hizmet
geliştirme ve fiyatlandırma kararlarını olumsuz etkilememesi için periyodik aralıklarla
tekrarlanmalıdır. Pazar araştırmasında; hekim ve hasta talebi ile onların geçmişteki tutum,
istek ve davranışları tespit edilmelidir. Ayrıca rakip sağlık kurumlarının sağlık pazarındaki
durumu incelenmeli, hekim ve hastalarla sürekli iletişim kurularak görüşleri alınmalıdır.
 Pazar araştırmasının sonuçlarına göre, pazar potansiyeli tespit edilmelidir. Arztalep dengesizliği sonucu potansiyel hizmetin kaybolmasını önlemek amacıyla talep uyarlama
yaklaşımları geliştirilebilir. Talebi; yoğun olduğu dönemlerden, düşük olduğu dönemlere
yönlendirmek için hizmet geliştirme programları uygulanmalıdır. Örneğin; sağlık kurumunun
verimsiz geçen yaz aylarında kolay işleyecek check-up uygulaması buna örnektir. Ayrıca
pazar araştırması sonucunda yeni pazar fırsatlarının yaratılmasına çalışılmalıdır.
 Hedef pazar tespitinden sonra, önceliği olan pazar dilimi ön plana alınmak
koşuluyla, bunların özelliklerine uygun hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejilerinden
oluşan bir pazarlama karması geliştirilmelidir. Bu esnada herhangi bir aksama yaşanması
halinde hemen müdahale edebilecek bir kontrol mekanizması geliştirilmelidir.
Türkiye’de modern hastane yönetimi anlayışının 1989’da International Hospital’ın
kurulmasıyla gündeme geldiği söylenebilir. Bu doğrultuda; pazar araştırması için anketler
yapılmış, hastaların şikayetleri çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Hastane pazarlanabilir
düzeye erişince sigorta şirketleri ile anlaşmalar yapılarak pazar oluşturulmaya çalışılmıştır.
Hastanenin durum analizi yapılmış ve amacı tespit edildikten sonra rakip hastanelerin durumu
incelenerek amaca yönelik kaynak tahsisi sağlanmış ve potansiyel fırsatlar değerlendirilmiştir.
Bireylere yönelik sağlık paketleri oluşturulmuştur. Hastanenin çok lüks olması nedeniyle
oluşan yüksek fiyat söylentilerini yıkmak için sabit fiyat garantisi veren paket ameliyat
ücretleri hazırlanmıştır. Sağlık günleri programı çerçevesinde halkın büyük çoğunluğunu
ilgilendiren konularda, halka açık konferanslar düzenlenmiştir. Şirketlerle yapılan anlaşmalar
gereğince, o şirket personelinin hastane hizmetlerinden daha kolay faydalanması için kart
sistemi geliştirilmiştir. Reklamın pahalı ve yasak olması nedeniyle basın ile ilişkiler daima iyi
tutularak, hastane imajı güçlendirilmeye çalışılmıştır

1

Bu vaka; Ömer Karahan’ın “Hastane Hizmetlerinin Pazarlanması ve Bir Örnek Olay” makalesinden alınmıştır.
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Uygulama Soruları
1) İşletmelerde pazarlama araştırması kimin sorumluluğunda yapılmaktadır?
Tartışınız.
2) Sağlık kurumlarında pazar araştırması yapılmasının amacı ve önemini belirtiniz.
3) Sağlık kurumlarını, pazarlama araştırması yapmaya yönelten nedenlerin neler
olduğunu tartışınız.
4) Bir sağlık hizmet kullanıcısı olarak, bu bakış açısıyla sağlık kurumlarının
pazarlama araştırmalarında özellikle nelere dikkat etmesi gerektiği üzerindeki görüşlerinizi
belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemlerinin ne olduğu
üzerinde durularak, pazarlama araştırması ile pazarlama bilgi sistemleri arasında nasıl ve ne
yönde bir ilişki olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda pazar araştırması kavramı
ile asıl anlatılmak istenen şeyin; pazar ve pazarlamayla ilgili problemlerin ortaya çıkarılması
ve çözüm alternatiflerinin belirlenmesi, pazar fırsatlarının takibi ve ortaya çıkarılması
amacıyla pazarlama yöneticisine karar vermede yardımcı olacak bilgilerin objektif ve
sistematik bir şekilde belirlenmesi, toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve
değerlendirilmesi ile dağıtımına ilişkin yönetsel bir süreç olduğu ifade edilmiştir. Pazarlama
bilgi sistemi kavramı ise; işletme içi ve işletme dışı kaynaklardan bilgi toplama,
değerlendirme, düzeltme, muhafaza etme ve ilgili yöneticilere sunma yolunda çalışmaları
sürekli ve düzenli bir şekilde yapmaya yarayan prosedür ve metotlar dizisi olarak
tanımlanmıştır. Bu iki kavram arasındaki ilişkiye bakılacak olursa; pazarlama araştırmaları,
sürekliliği olmayan spesifik problemlerle ilgili veri toplama görevini üstlenirken, pazarlama
bilgi sistemleri ise; pazarlama araştırmalarının bilgisayara dayalı ve sürekliliği olan mantıksal
uzantısı şeklinde ele alınabilir. Bunların yanı sıra pazarlama araştırmasıyla ilgili süreç ele
alınarak, her biri üzerinde tek tek durulmuştur. Bu bağlamda pazarlama araştırması süreci;
problemin tanımlanması, araştırma amaçlarının belirlenmesi, araştırma tasarımının
planlanması, örnekleme, veri toplama, veri analizi ve son olarak sonuç ve raporlama olmak
üzere toplam yedi alt başlık altında ele alınmıştır. Pazarlama araştırması; esas problemin
tanımlanması ile başlayıp sonuç ve raporlama aşamasına kadar devam eden bir süreçtir. Bu
sürecin ilk kısmını teşkil eden “problemin tanımlanması”aşaması diğer aşamalara kıyasla en
önemli kısımdır. Bu aşamayı en önemli kılan şey, diğer tüm aşamaların bu basamak üzerine
inşa edilmesinden kaynaklanmaktadır. Pazarlama araştırmasının birbirini tamamlayan bir
süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda; bu aşamanın en önemli olmasının, sürecin diğer
aşamalarını önemsiz bir konuma getirdiği yanılgısına düşülmemelidir. Pazarlama araştırması
süreci; bir otomobilin aktif ve sorunsuz bir şekilde performans ve işlerlik göstermesini
sağlayacak olan motorunun, birbirini tamamlayan dişlilerine benzetilebilir. Dolayısıyla
günümüzün rekabet ortamında işletmelerin gerek rakipleriyle baş edip sektörden pay
alabilmelerinde ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarında, gerekse de müşterilerinin
ihtiyaçlarını anlayan ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışarak sadık müşteriler elde
etmelerinde pazarlama araştırmaları son derece önem taşımaktadır. Bir sağlık işletmesi olan
sağlık kurumları için de son derece hayati bir öneme sahip olan pazarlama araştırmaları, bu
denli büyük, topluma hizmet eden ve pozitif dışsallıklarının fazla olduğu yatırım projelerinin
gelecekte de faaliyet gösterebilmelerinin garantisi olarak düşünülebilir.
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Bölüm Soruları
1) Pazarlama fırsatları ve problemlerinin saptanarak tanımlanması, tanımlanan bu
fırsat ve tehditlere karşı pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesini, değerlendirilmesini ve
pazarlama performansının kontrol edilmesini bir süreç dâhilinde ele alarak tüketiciyi,
müşteriyi ve kamuoyunu bilgi vasıtasıyla pazarlamaya yakınlaştıran; bunu yaparken de
bilimsel metodolojiyi temel alan bir süreç, olarak ifade edilen tanım hangisine aittir?
a) Pazarlama araştırması
b) Pazarlama karması
c) Pazarlama organizasyonu
d) Pazarlama bilgi sistemi
e) Pazarlama süreci
2) Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli bir biçimde toplamak,
muhafaza etmek, analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş bir prosedürler ve metotlar
dizisi, olarak ifade edilen tanım hangisine aittir?
a) Pazarlama süreci
b) Pazarlama bilgi sistemi
c) Pazarlama karması
d) Pazarlama araştırması
e) Pazarlama organizasyonu
3) Hangisi, pazarlama bilgisi kavramıyla yakından ilgili olan bir kavram değildir?
a) Veri
b) Enformasyon
c) Metodoloji
d) Bilgi
e) Bilgelik
4) Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırmasıyla ilgili hangisi doğru bir yargı
değildir?
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a) Pazarlama araştırması, pazarlama bilgi sisteminin bir parçası olup kontrol
edilebilen ve edilemeyen değişkenlerden oluşur.
b) Pazarlama araştırması, pazarlama bilgi sistemine çok yönlü katkı sağlar.
c) Pazarlama bilgi sistemi, işletme için yararlı olma potansiyeline sahip her türlü
bilgi ile ilgilenir.
d) Pazarlama bilgi sistemi bilgiye; pazarlama araştırması ise sezgi ve deneyimlere
dayanır.
e) Pazarlama araştırması, esas problemin tanımlanmasıyla başlayıp, sonuç ve
raporlama aşamasına kadar devam eden bir süreçtir.
5) Hangisi, pazarlama araştırması süreçlerinden değildir?
a) Sonuç ve raporlama
b) Örnekleme
c) Veri analizi
d) Araştırma amaçlarının belirlenmesi
e) Rakip işletmelerin durum analizi
6) Problemin tanımlanması süreciyle ilgili olarak, hangisi yanlıştır?
a) Pazarlama araştırmasının ikinci aşamasıdır.
b) Problemin net bir şekilde saptanmasını sağlar.
c) Bu aşamada en önemli görülen bilgi ihtiyacı üzerinde durulmalıdır.
d) Araştırma problemini spesifik hale getirmeye yönelik keşifsel bir araştırmadır.
e) Erişilecek bilgilerin maliyet ve zaman açısından uygun olması gerekir.
7) Karşılaşılan bir problemle ilgili olarak daha önceden yayımlanmış bir veri veya
bilgi olmadığı durumlarda, verilerin araştırmacı tarafından elde edilmesine ne ad verilir?
a) Deney yöntemi
b) Birincil veri incelemesi yöntemi
c) Odak grup görüşmesi yöntemi
d) İkincil veri incelemesi yöntemi
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e) Anket yöntemi
8) Aşağıdakilerden hangisi, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden değildir?
a) Kolayda örnekleme yöntemi
b) Yargısal örnekleme yöntemi
c) Zümrelere göre örnekleme yöntemi
d) Kota örnekleme yöntemi
e) Kartopu örnekleme yöntemi
9) Araştırılan konunun bütün boyutlarını kapsayan, daha çok açık uçlu soruların
sorulduğu, detaylı cevapların alınmasına imkan veren ve yüz yüze görüşülerek bilgi
toplanmasını sağlayan nitel veri toplama yöntemi hangisidir?
a) Anket yöntemi
b) Odak grup görüşmesi yöntemi
c) Uzman görüşlerinin alınması yöntemi
d) Gözlem yöntemi
e) Derinlemesine görüşme yöntemi
10) Hangisi, sağlık kurumlarını pazarlama araştırması yapmaya zorunlu kılan
nedenlerden değildir?
a) Sağlık sektörünün rekabet yoğun bir pazar olması
b) Hastalara hekim seçme özgürlüğünün tanınması
c) Sağlık kurumlarının gelecekte de hizmet sunumuna devam etmeyi arzulaması
d) Hasta hakları konusundaki yasal prosedürler
e) Günümüzde eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olarak ortaya çıkan bilinçli
hastalar ve onların değişen kalite beklentileri

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) c, 9) e, 10) d

88

5. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Kültürel Faktörler
5.2. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Sosyal Faktörler
5.3. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Kişisel Faktörler
5.4. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Psikolojik Faktörler
5.5. Tüketici Satın Alma Karar Süreci

90

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kişi satın alma kararı verirken hangi faktörlerden etkilenir?
2) Kişi temel bir ihtiyacı tatmin olmadan başka bir ihtiyaca motive olabilir mi?
3) Satın alma kararı verirken tüketicinin dikkate aldığı faktörler bir kurum için neden
önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kültürel faktörler

Kültür ve kültürel faktörlerin
alıcıları nasıl etkilediğini
öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak

Sosyal faktörler

Referans grubu, aile ve
roller- statü gibi sosyal
faktörlerin alıcıları nasıl
etkilediğini öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak

Kişisel faktörler

Yaş ve yaşam döngüsü,
meslek, ekonomik durum,
yaşam tarzı ve kişilik gibi
faktörlerin alıcıları nasıl
etkilediğini öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak

Psikolojik faktörler

Motivasyon, algılama,
öğrenme, tutumlar ve
inançlar gibi faktörlerin
alıcıları nasıl etkilediğini
öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak

Tüketici satın alma karar
süreci

Alıcıların satın alma kararı
verirken nasıl bir süreç
izlediklerini öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Tüketici davranışları



Kültürel faktörler



Sosyal faktörler



Kişisel faktörler



Psikolojik faktörler
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Giriş
Tüketicilerin bir ürün ya da hizmeti satın almasını etkileyen birçok neden olmaktadır.
Kimi tüketici fiyat, kalite ilişkisini ön planda tutarken, kimi ise ürün veya hizmetin ve hatta
hizmetin sunulduğu yerin trend olmasına dikkat etmekte; kimi tüketicilerde hiçbir özelliği
aramadan alışık olduğu bir marka olması sebebiyle ya da düşünmeden karar vererek sunulan
ürün ya da hizmeti tercih edebilmektedir. Pazarlamacıların bu noktada, araştırmalar
neticesinde ürün ve hizmetlerini tüketen tüketicileri karar vermelerine etki edecek kriterlere
göre sınıflandırmaları ve buna uygun olarak pazarlama iletişimi kampanyaları yürütmeleri
gerekmektedir. Tüketicilerin bir firmanın sunduğu ürün veya hizmeti diğerine göre tercih
etmelerini sağlayan, yani karar vermelerini etkileyen faktörler; kültür, alt kültür ve sosyal
sınıftan oluşan “kültürel faktörler”; referans grupları, aile, roller ve statüden oluşan “sosyal
faktörler”; yaş ve yaşam döngüsü, meslek, ekonomik durum, yaşam tarzı, kişilik ve benlik
kavramından oluşan “kişisel faktörler” ve motivasyon, algılama, öğrenme, tutum ve
inançlardan oluşan “psikolojik faktörler” olarak ifade edilmektedir. Bu faktörler tüketicilerin
sergiledikleri davranışlar üzerinde önemli etkiye sahip olduklarından her pazarlama uzmanı
tarafından göz önünde bulundurulması gereken faktörler şeklinde belirtilmektedirler. Bu
bölümde her bir faktör üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır.
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5. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Tüketiciler her gün birçok satın alma kararı almakta; pazarlama yöneticileri de
tüketicilerin bu kararlarını detaylı bir biçimde araştırmakta; onların neyi, neden, nereden,
nasıl, ne miktarda ve ne zaman satın aldıklarını öğrenmeye çalışmaktadırlar (Onkvisit, Shaw
1997: 249). Pazarlamacılar için insanların neden bir malı diğerine tercih ettiği sorusunun
cevabı, uygulanacak pazarlama stratejilerini doğrudan etkilediği için büyük önem
taşımaktadır (Boone, Kurtz 2004: 254). Başka bir ifadeyle, tüketici davranışlarının her
yönüyle anlaşılması, tüketicilerin pazarlama stratejilerine gösterebilecekleri tepkilerin
önceden kestirilebilmesini olanaklı kıldığı için hayati öneme sahiptir (Odabaşı, Barış 2007:
17). Ancak pazarlamacılar için, “ne”, “ne miktarda” ve “nereden” satın alınıyor sorularını
cevaplamak kolayken; satın alma davranışlarının nedenlerine ilişkin soruları cevaplamak o
kadar kolay değildir (Armstrong, Kotler 2009: 143).
Kısa bir süre öncesine kadar tüketici davranışları, tüketicilerin ürünleri satın almaya
nasıl karar verdiklerine ilişkin çalışmaları içeren bilim dalı şeklinde açıklanmaktaydı.
Günümüzde ise böyle bir açıklama, tüketicilerin satın alma öncesindeki, satın alma
sırasındaki ve kullanım sonrasındaki faaliyetlerini tam kapsamıyla açıklamada yetersiz
kalmaktadır. Çağdaş tanımlar çok daha geniş kapsamlı olmakta ve tüketici faaliyetlerinin
tümünü yakalamaya çalışmaktadırlar (Kardes, Cronley, Cline 2011: 8). Tüketici davranışları,
“istek ve ihtiyaçların tatmini için ürünlerin, hizmetlerin, fikirlerin ve deneyimlerin seçilmesi,
elde edilmesi, kullanılması ve elden çıkarılmasını kapsayan süreçler” şeklinde ifade
edilmektedir (Mooij 2011: 20).
Tüketicilerin aynı ürün veya hizmete ilişkin olarak satın alma öncesi ve satın alma
sonrası yaklaşımı değişebilmektedir. Satın alma sonrası tüketici davranışları
değerlendirildiğinde, ürün kullanımı konusu en iyi konumlandırmanın yapılabilmesi ve
tüketimin artırılmasının teşvik edilmesi açısından önemlidir. Çevresel problemler sebebiyle
ürünün elden çıkarılması da satın alma kararı çerçevesinde tüketici davranışları açısından
üzerinde durulan bir konu olmaktadır (örneğin motor yağlarının geri dönüşüm ücretleri
nedeniyle kimi tüketiciler tarafından kullanıldıktan sonra kanalizasyona dökülmesi gibi)
(Sharma 2006).
Araştırmacılar ayrıca tüketicilerin, boşanma, doğal afet, kanser gibi zor durumlar
içerisinde tercih yapmakla nasıl başa çıktıkları konularını da incelemektedirler (Hoyer
MacInnis, Pieters 2013: 9).
Davranış bilimleri çerçevesinde tüketici satın alma kararını etkileyen ve
pazarlamacıların karar alırken göz önünde bulundurmak zorunda olduğu faktörler, kültür, alt
kültür ve sosyal sınıfları içeren “kültürel”; referans grupları, aile, roller ve statüyü içeren
“sosyal”; yaş ve yaşam döngüsü, meslek, ekonomik durum, yaşam tarzı, kişilik ve benlik
kavramını içeren “kişisel” ve motivasyon, algılama, öğrenme, tutumlar ve inançları içeren
“psikolojik” faktörler şeklinde gruplandırılabilir. Bu faktörler Şekil 5.1’de görülmektedir.
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Kültürel

Sosyal

Kültür

Referans grupları

Alt kültür

Aile

Sosyal sınıf

Roller ve statü

Kişisel
Yaş ve yaşam döngüsü
Meslek
Ekonomik durum
Yaşam tarzı
Kişilik ve benlik

Psikolojik
Motivasyon
Algılama
Öğrenme
Tutumlar ve
İnançlar

A
L
I
C
I

Şekil 5.1. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler (Kotler, Armstrong 2008:
131)

5.1. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Kültürel Faktörler
Birçok yazar tarafından özellikle ulusal ve uluslararası pazarlama ayrımını açıklamada
kullanılan en önemli faktör olarak kabul edilen kültürel farklılıklar, işletmelerin hedef
pazardaki
tüketicileri
anlayabilmelerinde
ve
doğru
pazarlama
programları
oluşturabilmelerinde kilit rol oynamaktadır.
Kültür: Kültür belirli bir toplumun üyesi olmaktan kaynaklanarak tüketici
davranışlarına doğrudan hizmet eden birtakım öğrenilmiş inançların, değerlerin ve tarzların
bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (Shiffman, Kanuk 2004: 408). Kültür, dil, din, gelenek,
görenek, yemek, müzik, sanat, teknoloji, çalışma yöntemleri ve toplumun ürettiği tüm
yapıtları kapsamaktadır. Yaşantı ve deneyimlerle kazanılan kültür, bireyin ve ailenin yaşam
tarzının gelişmesinde rol oynamakta; onların davranışlarını, tutumlarını, kavrayışlarını geniş
ölçüde belirlemektedir (İslamoğlu, Altunışık 2010: 199).
Kültürün maddi ve maddi olmayan kültür şeklinde ikiye ayrılabileceğini ileri süren
George P. Murdock atletik sporlar, vücut süsleme, yemek pişirme, kur yapma, dans etme,
dekoratif sanatlar, eğitim, etik değerler, görgü kuralları, aile törenleri, yeme tabuları, dil,
evlilik, yemek zamanı, yas tutma şekli, müzik anlayışları, mülkiyet hakları, dini ritüeller,
ikamet kuralları, statü farklılıkları ve ticaret gibi birçok unsurun kültürü oluşturduğunu ve
pazarlama programları hazırlanırken bu unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini
belirtmektedir (Keegan, Green 2005: 119).
Alt Kültür: Kültürün tüm toplum tarafından paylaşılan bütüncül bir özelliğinin
olmasına karşın, tüm bireylerin aynı biçimde düşünmeleri, aynı duyguları yaşamaları ve aynı
yollarla hareket etmeleri beklenmemektedir (Karalar, Barış, Velioğlu 2006: 233). Başka bir
ifadeyle hiçbir toplumda kültür, tüm bireyler ve gruplar açısından bir örnek olmamaktadır
(Güvenç 1993: 73). Bütün toplumlarda var olan ve temel toplumsal değerleri paylaşan ancak
bunları farklı yollarla ortaya koyan söz konusu küçük toplumsal gruplara “alt kültür”
denilmektedir (Karalar, Barış, Velioğlu 2006: 233). Alt kültür, “toplumun temel kültürel
değerlerini paylaşan ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer, norm ve
yaşam biçimleri olan grupların kültürü” olarak tanımlanmaktadır. Örneğin dünyanın birçok
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ülkesinde gençliğin, ırkların, etnik grupların oluşturdukları çeşitli alt kültürler mevcuttur
(Özkalp, Arıcı, Bayraktar ve arkadaşları 2004: 68).
Sosyal Sınıf: Tüketicilerin içinde yer aldığı sosyal sınıflar da tüketici satın alma
kararını etkileyen faktörler arasında sayılmaktadır. Sosyal sınıflar, “davranış normlarını
paylaşan, düzenli olarak formal ya da informal olarak kendi aralarında sosyalleşen ve toplum
saygınlığı ya da statüsü neredeyse eşit gibi düşünülen insanlar grubu” şeklinde ifade
edilmektedir. Sosyal sınıfları ölçmek için birçok farklı yöntem ve tanımlamak için birçok
farklı kriter bulunmaktadır (Lamb, Hair, McDaniel 2005: 129). Farklı sosyal sınıfların değer
eğitimleri; aile yaşamlarındaki ve çocuk yetiştirmedeki tutumları, kadına verdikleri önem;
sergiledikleri yaşam tarzları ve ev dışındaki aktiviteleri farklı olmaktadır (Lake 2009).
Meslek, eğitim, sahip olunan varlık ve değer gibi niteliklerle bir diğerinden ayrılan sosyal
sınıflar, üyelerinin benzer satın alma davranışı gösterme eğilimleri nedeniyle pazarlama
yöneticileri için önem taşımaktadırlar (Tenekecioğlu, Tokol, Çalık ve arkadaşları 2008: 70).

5.2. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Sosyal Faktörler
Kişilerin psikolojik yapıları, onların kültürel çevresi ve bağlı olduğu ya da ilişki
kurduğu türlü insan gruplarının etkisi altında bulunmaktadır. Sosyolojik etkilerin kaynağını da
aile, arkadaş, roller, statü gibi toplumsal olgular oluşturmaktadır. Sosyoloji, sosyal psikoloji
ve kültürel antropoloji gibi bilim dallarının araştırma alanına giren bu sosyal faktörler,
pazarlama açısından da tüketici davranışlarının anlaşılabilmesi için kullanılmakta ve
davranışlar söz konusu bilim dallarının elde etiği bulgular yardımıyla incelenmektedir
(Cemalcılar 2001: 45).
Referans Grupları: Referans grupları, “kişisel standartların kaynağı ya da öz
değerlendirmenin temeli olarak görünen insanlar” şeklinde ifade edilmektedir (Kerin, Hartley,
Rudelius 2013: 126). Bir başka tanıma göre “bireylerin kendi tutum, bilgi ve davranışlarının
geliştirilmesinde rehberlik etmesi açısından kendileriyle kıyaslamada bulundukları insan
grupları”dır (Hoyer, MacInnis, Pieters 2013: 305). Başkaları tarafından kabul görmek için
çabalayan kişiler için referans grupları kritik rol oynamakta ve kişilerin davranışlarına
rehberlik etmektedir (Hoyer, MacInnis, Pieters 2013: 187).
Tüketicileri doğrudan ya da dolaylı etkilemesine bağlı olarak referans grupları iki ana
gruba, bunlar da kendi içlerinde çeşitlere ayrılmaktadır. Birincil ve ikincil gruplar, “doğrudan
referans grupları” kapsamında; katılmak istenilen ve istenilmeyen gruplar ise “dolaylı referans
grupları” kapsamında ele alınmaktadır. Doğrudan referans grupları, kişinin üyesi olup, yüz
yüze ilişki kurduğu ve doğrudan yaşamını etkileyen gruplar şeklinde tanımlanmaktadır
(Lamb, Hair, McDaniel 2009: 157). Bunlardan “birincil gruplar”, başta aile olmak üzere
kişiyi yüz yüze ilişkilerde etkileyen yakın arkadaşları, komşuları, akrabaları ve iş arkadaşları
gibi sıcak ilişkilerin kurulduğu ve ilişkilerin biçimsel olmadığı gruplardır (Mucuk 2014b: 77).
“İkincil gruplar” da, üyeler arasındaki ilişkilerin birincil gruplara göre biçimsel olup,
kişisellikten uzak olduğu, işçi ve işveren örgütleri, siyasi partiler, çeşitli dernekler ve
profesyonel örgütler gibi gruplardır (Karalar, Barış, Velioğlu 2006: 151- 152).
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Kişilerin etkilendikleri bir diğer grup ise, üyesi olmadıkları dolaylı referans
gruplarıdır. Bu kapsamda kişinin giyim tarzı, gittiği yerler gibi tutum ve davranışlarıyla dahil
olmaya çalıştığı, “katılmak istenilen gruplar” ile dahil olmamaya çalıştığı, onların
davranışlarından ve onlar gibi görünmekten kaçındığı, “katılmak istenilmeyen gruplar” yer
almaktadır (Lamb, Hair, McDaniel 2009: 157).
Aile: Aile, üyeleri arasındaki kapalı ve devam eden etkileşim nedeni ile belki de
tüketici davranışları üzerinde en etkili olan unsurlardan birini oluşturmaktadır (Boone, Kurtz
2004: 262- 263). Ekonomik bakımdan aktif olmayan bireylerin de gelirden pay almalarının
düzenlendiği bir yapı olan aileler, “kendilerine has istek ve ihtiyaçları barındıran gruplar”
olarak ifade edilmektedirler. Bu grup üyelerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için olanaklar
ölçüsünde tüketim tercihleri yapmaları ve üyelere kaynakların etkin ve bilinçli kullanımı
konusunda gerekli davranışların kazandırılması gerekmektedir (Ünlü:37- 38). Diğer gruplarda
olduğu gibi, ailelerde de üyeler arasında beklenen birtakım davranışların, farklı rollerin ve
statü ilişkilerinin varlığı, tüketici davranışları açısından ele alınan konular arasında yer
almaktadır (Boone, Kurtz 2004: 262- 263).
Özellikle farklı yapıdaki ailelerde yetişmek veya yaşamak tüketici davranışlarında da
farklılıklara neden olabilmektedir. İçinde bulunulan ailenin çekirdek aile mi yoksa geniş aile
mi olduğu; kişinin doğduğu aile mi yoksa evlilik yoluyla katıldığı aile mi olduğu ve hatta
ailede evcil hayvanların var olup olmadığı dahi aile yapısını farklılaştırmakta ve tüketici
davranışlarını etkilemektedir. Ailenin geleneksel olup olmaması, ailedeki kişi sayısı, ailede
çalışan yetişkin sayısı, aile geliri, ailedeki kişilerin yaşları gibi faktörler tüketici davranışları
açısından önem taşımaktadır (Lake 2009).
Roller ve Statü: Belirli sosyal durumlardaki kişilerden beklenen sosyal davranış
şekilleri olarak tanımlanan roller, toplumda bireylerin bulundukları sosyal statü ile gelen ve
elde edilen hak ve ödevlerdir (Erkal 1997: 29). Bireyin üstlendiği role bağlı olarak toplum
tarafından kendisine belirli tutumlar, değerler ve davranışlar yüklenmektedir. Örneğin, bir
rektörden, bir genel müdürden ya da bir polisten beklenen belirli davranışlar bulunmaktadır.
Ayrıca aynı kişi birden çok rol üstlenebilmektedir. Örneğin bir kadın, hem annelik, hem
işkadınlığı, hem ev kadınlığı hem de dernek üyeliği gibi birçok rolü bir arada
yürütebilmektedir (Karalar, Barış, Velioğlu 2006: 153).
Günlük konuşmada bir saygınlığı ya da prestiji ifade eden statü kavramı ise,
sosyolojide bireyin toplum içindeki pozisyonunu belirtmektedir (Özkalp, Arıcı, Bayraktar ve
arkadaşları 2004: 45). Kavram, sahip olunan prestij şeklinde tanımlanarak; kişinin toplumun
diğer üyeleri tarafından da algılanan toplum sistemindeki yerini ifade etmektedir
(Tenekecioğlu, Tokol, Çalık 2008: 74). Tüketici davranışları açısından da üzerinde durulması
gereken statü unsuru iki şekilde elde edilmektedir: bireyin grup içerisinde gösterdiği başarı
sonucu kendini yetiştirip, belirli beceriler ve dereceler elde ederek hak ettiği “kazanılmış
statü” ve bireyin sosyal sınıfı, yaşı, cinsiyeti ve etnik kökeni nedeniyle grup içerisinde
doğrudan bir çaba sarf etmeden elde ettiği “edinilmiş statü” (Karalar, Barış, Velioğlu 2006:
154).
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5.3. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Kişisel Faktörler
Tüketici satın alma kararını etkileyen kişisel faktörler, “yaş ve yaşam döngüsü”,
“meslek”, “ekonomik durum”, “yaşam tarzı”, “kişilik ve benlik kavramı”ndan oluşmaktadır.
Yaş ve Yaşam Döngüsü: Tüketicilerin satın alma kararları üzerinde etkili olan ve
pazarlama yöneticileri tarafından dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alan yaş,
pazar bölümlendirme kriterlerinden biri olarak da kullanılmaktadır. Yaş ve vücut ağırlığı
özellikle yiyecek tüketim davranışlarını etkileyen en önemli biyolojik unsurlar arasında
sayılmaktadır (Wierenga, Tilburg, Grunert ve arkadaşları 1997: 155). İncelendiğinde, henüz
gençlik çağını yaşayan bir tüketici ile orta yaşlara ulaşmış bir tüketicinin satın alma
davranışlarının ve marka tercihlerinin farklılık göstermesi beklenmektedir. Örneğin bugün 55
yaşından genç yatırımcılar için uzun vadede elde edilecek kazanç miktarı daha önemli olup,
bu yatırımcılar mevcut gelir ya da orta vadeli kazançlarını daha az önemserken; 55 yaşını
aşmış yatırımcılar ihtiyatlı davranmakla beraber, mevcut gelirlerini daha fazla
önemsemektedirler (Schiffman, Kanuk 2004: 55- 56).
Yaşam döngüsü de tüketicinin tutumlarını ve davranışsal eğilimlerini etkilemektedir.
Pazarlamacılar hedef kitlelerini aile yaşam döngüsü açısından “genç bekarlar”, “genç evli ve
çocuklular”, “orta yaşlı evli ama çocuksuzlar” gibi gruplara ayırarak değerlendirmektedirler.
Örneğin genç bekarlar daha çok alkollü içecek, eğitim ve eğlence harcaması yaparlarken; yeni
ebeveynler sağlık ürünleri, giyim, gıda ve konut harcamalarını artırıp, alkol, eğitim ve ulaşım
harcamalarını azaltmaktadırlar. Bu sebeple pazarlamacıların tüketicilerin yaşam döngülerinde
meydana gelen değişimleri dikkate almaları gerekmektedir (Lamb, Hair, McDaniel 2009:
163).
Meslek: Meslek, hem yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan maddi gücü elde
etmenin etkin bir aracı olarak (Özkalp, Kırel 2004: 282), hem de tüketicilerin farklı hayat
tarzlarını benimseyip, farklı değer yargılarını önemsemesine yol açarak tüketici davranışlarını
ve dolayısıyla pazarlama programlarını etkilemektedir.
Meslekler tüketici davranışları kapsamında değerlendirildiğinde unutulmaması
gereken hususlar, her mesleğin kendine has tüketim alışkanlıklarının var olabileceği gerçeği
ve gelir durumu aynı olsa da farklı mesleklerden kişilerin farklı alışveriş alışkanlıklarının ve
marka tercihlerinin olabileceğidir. Örneğin aynı gelir düzeyine sahip olsalar da, bir hakim ile
bir hostesin marka ve satın alma tercihleri farklılık gösterecektir. Yine aynı semtte oturan bir
öğretim görevlisi ile bir işçinin tüketim alışkanlıklarının aynı olmaması şaşırtıcı değildir
(Yılmaz 2011: 132).
Ekonomik Durum: Tüketiciler herhangi bir ürün veya hizmete ihtiyaç duysalar ve
onu satın almak isteseler de, bu durum onların o ürün veya hizmeti satın almaları için yeterli
olmamaktadır. Aynı zamanda tüketicilerin söz konusu ürünü satın alabilecek gelirlerinin
olması gerekmektedir. Tüketicilerin elde ettikleri gelirlerin yanı sıra ülkedeki genel ekonomik
durum da onların satın alma tercihleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu kapsamda harcanabilir
gelir, tasarruflar ve varlıklar (likid yüzdesi dahil olmak üzere), kredi alabilme kapasitesi ve
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harcama ya da tasarrufa ilişkin tutumlar tüketicilerin ürün veya hizmet tercihlerini etkileyen
unsurlar arasında yer almaktadır (Kotler, Keller 2006: 182). Eğer ekonomik göstergeler
durgunluğa işaret ediyorsa, pazarlamacılar ürünlerine yönelik yeniden tasarım, yeniden
fiyatlandırma ve yeniden konumlandırma adımları atabilirler (Armstrong, Kotler, 2009, s.
173).
Yaşam Tarzı: Yaşam tarzı, kişinin fikirleri, ilgileri ve faaliyetleri ile açıklanan yaşam
kalıplarıdır ve tüm kişilerin kendi çevreleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır
(Kotler, Keller 2006: 183). Hem gerçek hem özenilen olabilen yaşam tarzı, tüketicilerin mal
ve hizmet tercihlerini etkilemektedir. Özenilen yaşam tarzı, bireyin gerçekten sahip olmak
istediği yaşam tarzını yansıtmaktadır (Groucutt 2005: 339). Yaşam tarzının bilinmesi
özellikle piyasalara yeni çıkmış ürünlerin tasarımı, reklam kampanyalarının geliştirilmesi,
dağıtım kanallarının seçilmesi, fiyatlandırma, ambalaj tasarımı vb. pek çok pazarlama
kararında stratejilerin belirlenebilmesi için önemli olmaktadır (Özsoy, Madran 2010: 13).
Kişilik ve Benlik Kavramı: Kişilik, “bireyin kendi çevresine karşı nispeten tutarlı ve
sürekli tepkiler vermesine yol açan benzersiz psikolojik özellikler olarak” (Kotler, Armstrong
2008: 141) ya da “kişinin çevresine yansıttığı, tanımlanmış psikolojik özelliklerin bütünü”
şeklinde tanımlanmaktadır (Schiffman, Kanuk 2004: 120). Kişilik, bireyin temel eğilimleri,
hayat şartlarına tepkisi şeklinde nitelendirilen farklı duygu, düşünce ve davranış kalıplarını
içermektedir (Zikmund, d’Amico 2002: 159). Bazı bilim adamları kalıtım ve erken çocukluk
deneyimlerinin kişilik gelişimini etkilediğini vurgulamakta; bazıları da, kişilik üzerinde sosyal
ve çevresel etkilerin varlığına vurgu yaparak, kişiliklerin sürekli geliştiğini ifade etmektedirler
(Schiffman, Kanuk 2004: 120).
Kişiliğin bir alt yapısı ise benliktir. Benlik kişinin kendini algılayış biçimidir, kişiliğe
biçim veren kalıtsal ve çevresel etmenlerin ortak ürünüdür (Aslan 1992: 7). Kişinin kendine
ilişkin algıları, duyguları ve tutumları şeklinde ifade edilen benlik kavramı (Kapıkıran 2004:
14), dört temel boyuttan oluşmaktadır: Gerçek benlik, ideal benlik, özel benlik ve sosyal
benlik. Söz konusu benlik boyutları Tablo 5.1’de görülmektedir. Kişilerin ürün ve hizmet
tercihleri ve tüketimleri gerçek benliklerini koruma ve ideal benliklerine ulaşma amaçlarına
hizmet etmektedir. Özel benlik boyutunda kişinin kendini nasıl gördüğü ya da görmek istediği
üzerinde durulurken; sosyal benlik boyutunda kişinin başkaları tarafından nasıl göründüğü ya
da görünmek istendiği üzerinde durulmaktadır. Marka ya da ürünlerin imajları ile kişinin
benliği arasındaki ilişki satın alma tercihlerini ve tatmini etkilemektedir (Hawkins,
Mothersbaugh, Mookerjee 2010: 484- 488).
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Tablo 5.1. Benlik Kavramı Boyutları (Hawkins, Mothersbaugh, Mookerjee 2010: 484)
Boyutlar

Gerçek Benlik

İdeal Benlik

Özel Benlik

Kendimi gerçekten nasıl görüyorum

Kendimi nasıl görmek istiyorum

Sosyal Benlik

Başkaları gerçekten beni nasıl görüyor Başkaları beni nasıl görmek istiyor

5.4. Tüketici Satın Alma Kararını Etkileyen Psikolojik Faktörler
Psikolojik faktörler, “motivasyon”, “algılama”, “öğrenme”, “tutumlar ve inançlar”dan
oluşmaktadır.
Motivasyon: Motivasyon kişinin birtakım iç ve dış uyarıcıların etkisiyle harekete
geçmesidir (Mucuk 2014: 78). Şekil 5.2’de görüldüğü üzere motivasyon sürecinde kişiler
tatmin edilmemiş bir istek, ihtiyaç, arzu ya da çözülmemiş bir problemin gerilim yaratmasıyla
uyarılmakta, ihtiyacın tatminini hedeflemekte sonrasında davranışa motive olup, ihtiyacı
gidermektedirler (Lantos 2011: 362).
İstenen

Mevcut durum
durum

Karşılanması
amaçlanan
arzular

Motive
davranışlar

Uyarılma

Karşılanmamış istek,
ihtiyaç /
arzular, çözülmemiş
problemler

Gerilim

Güdüler

Amaç veya
ihtiyacın
karşılanması

Gerilim azaltma

Şekil 5.2. Motivasyon Süreci (Lantos 2011: 362)
Abraham H. Maslow’un 1943 yılında ortaya koyduğu “ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine”
göre temel ihtiyaçlar olarak nitelendirilebilen en az beş basamak hedef bulunmaktadır. Bu
ihtiyaçlar, Şekil 5.3’te görüldüğü üzere “fizyolojik ihtiyaçlar”, “güvenlik”, “sevgi”, “saygı” ve
“kendini gerçekleştirme” ihtiyacı şeklinde sıralanmaktadır. Maslow, insanların alt
basamaklardaki ihtiyaçlarını karşılayarak “kendini gerçekleştirme” basamağına ulaşmaya
çalışacağını ileri sürmektedir. Genellikle bir ihtiyaç teorisi için fizyolojik dürtüler başlangıç
noktası olarak kabul edilmektedir. Örneğin, yeme ihtiyacını karşılayamayan biri için bu
ihtiyacın giderilmesi, büyük bir olasılıkla, güvenlik, sevgi ve saygı ihtiyaçlarının
giderilmesinden daha çok istenecektir. Eğer fizyolojik ihtiyaçlar iyi biçimde giderilirse, o
zaman güvenlik ihtiyacı daha çok önem kazanacaktır (Tikkanen 2007: 722). Bir başka
ifadeyle Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin temel özelliği, belirli bir düzeydeki ihtiyaçlar
tatmin edilmeden bir üst düzey ihtiyaçların ortaya çıkmayacağıdır (Baysal, Tekarslan 1996:
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112). “Fizyolojik ihtiyaçlar” kapsamında, yemek yeme, su, uyku, seks gibi ihtiyaçlar;
“güvenlik ihtiyaçları” kapsamında, can ve iş güvenliği, tehlikelerden korunma; “sevgi
ihtiyaçları” kapsamında, bir gruba mensup olma, kabul edilme, dostluk ihtiyaçları; “saygı
ihtiyaçları” kapsamında, tanınma ve prestij kazanma, kendine güven duyma ihtiyaçları ve son
olarak “kendini gerçekleştirme ihtiyaçları” kapsamında sahip olunan potansiyeli geliştirme ve
yaratıcılık ihtiyacı gibi ihtiyaçlar yer almaktadır (Koçel 1998: 438).

Kendini Gerçekleştirme
Saygı
Sevgi
Güvenlik
Fizyolojik

Şekil 5.3. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi (Tikkanen 2007: 722)
Algılama: Algılama, “bir olay veya nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi
edinme” şeklinde tanımlanmaktadır. Algılama süreci ile kişi, çevresindeki uyarıcılara anlam
vermektedir (Mucuk 2014b: 79). Görme, duyma, dokunma, koklama, tatma ve hissetme
duyularını içeren algılama sadece fizyolojik bir olay değil; aynı zamanda bireyin
inançlarından, tutumlarından, kişilik özelliklerinden etkilenen sübjektif bir değerlendirmedir
(Özer 2009: 2- 3).
Algılar, tüketici davranışlarının açıklanmasında da kritik rol oynamaktadırlar.
Özellikle pazarlama programlarında kullanılacak görsel unsurların, imaj unsurlarının,
konuşma ve yazı dilinin, renklerin, müziğin, tat ve koku unsurlarının belirlenmesinde
tüketicilerin algılama süreci önem kazanmaktadır (Wright 2006: 106). Ayrıca tüketicilerin
risk algısı da satın alma kararları üzerinde etkili olmaktadır.
Öğrenme: Öğrenme faktörü, pekiştirilmiş tekrarlama veya deneyim sonucu davranışta
görülen oldukça kalıcı bir değişim olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme davranışta bir değişimi
ifade etmekte; öğrenmeden söz edebilmek için bu değişimin kalıcı olması gerekmekte;
öğrenmenin oluşması için tekrar ve deneyime ihtiyaç duyulmakta ve son olarak tekrar ve
deneyimin pekiştirilmesi beklenmektedir (Baysal, Tekarslan, 1996: 66). Öğrenilenler
tüketicilerin satın alma kararlarını etkilediği için pazarlama yöneticileri için önem
taşımaktadır.
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Tutumlar ve İnançlar: Tutumlar, kişinin çeşitli nesne ya da verilere yönelme
eğilimine yol açan ve uzun süre var olan olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri, hisleri veya
fiilleri içermektedir. Olumlu tutumlar tüketicilerin marka tercihlerini de olumlu etkilediği
için, pazarlamacılar kendi sundukları ürünlere ilişkin tüketici tutumlarını belirlemeye
çalışmaktadırlar (Boone, Kurtz 2004: 270). Öğrenme sürecinin bir sonucu olarak belirtilen
tutumlar bilişsel bileşen (bilgi), duygusal bileşen (hisler) ve davranışsal bileşenden (davranış
eğilimleri) oluşmaktadır (Nacif 2003: 34).
İnançlar ise kişinin herhangi bir konuda sahip olduğu tanımlayıcı düşünceyi ifade
etmekte (Kotler, Armstrong 2008: 145), kişisel deneye veya dış kaynaklara dayanan -doğru
veya yanlış- bilgileri, görüşleri ve kanıları kapsamaktadır (Mucuk 2014b: 80). Bir marka
hakkındaki tüketici inançları, tüketicinin marka hakkında bildiklerinin bir parçası olmaktadır.
Bu inançlar, belirli bir marka için satın alma ya da kullanma söz konusu olduğunda müşteri
etkileşimleri yoluyla oluşturulmaktadır (Winchester 2008: 553). Gerek tutumlar gerekse
inançlar ürün türü ve marka seçimini etkileyerek, tüketicilerin satın alma kararları açısından
üzerinde durulması gereken unsurları oluşturmaktadırlar.

5.5. Tüketici Satın Alma Karar Süreci
Tüketici istek ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek ürünlerin ve pazarlama
programlarının tasarlanabilmesi amacı, tüketici satın alma karar sürecinin anlaşılması için
harcanan çabayı değerli kılmaktadır (Ferrell, Hartline 2014: 117). Bu derece önemli olan
satın alma karar süreci, “ihtiyacın tanımlanması”, “bilgi araştırma”, “alternatiflerin
değerlendirilmesi”, “satın alma kararı” ve “satın alma sonrası değerlendirmeler”
aşamalarından oluşan bir model ile gösterilebilir. Şekil 5.4’te bu aşamalar görülmektedir.

İhtiyacın
tanımlanması

Bilgi
araştırma

Alternatiflerin
değerlendirilmesi

Satın alma
kararı

Satın alma
sonrası
değerlendirmele
r

Şekil 5.4. Satın Alma Karar Sürecinin Aşamaları (Pride, Ferrell 2010: 196)

İhtiyacın Tanımlanması: Satın alma karar süreci bir ihtiyacın ya da bir problemin
tanımlanması ile başlamaktadır. İhtiyaç, içsel ya da dışsal uyarıcıların etkisiyle
oluşabilmektedir. Kişi, açlık, susuzluk, seks gibi içsel uyarıcıların etkisiyle bir ihtiyacı
gidermeye yönelebilmekte ya da ihtiyaç, dışsal bir uyarıcı ile tetiklenebilmektedir. Kişinin
tanıdıklarından birinin aldığı bir ürün veya hizmeti görüp bu ürün veya hizmetten satın almak
istemesi ya da bir televizyon reklamı ile harekete geçmesi dışsal uyarıcıları örneklemektedir
(Kotler, Keller 2006: 191).
Bilgi Araştırma: Tüketiciler bir ihtiyacın tanımlanmasının ardından, isterlerse bu
ihtiyacı giderecek ürüne ilişkin olarak daha fazla araştırma yapabilmektedirler. Eğer
tüketicinin dürtüleri güçlü ve ihtiyacı tatmin edecek ürün veya hizmet elinin altında ise,
tüketici bu ürün veya hizmeti daha fazla bilgiye ihtiyaç duymadan satın almaktadır. Aksi
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durumda tüketici ürün veya hizmet hakkında araştırma yapmaya yönelmektedir. Tüketici aile,
arkadaşlar, komşular ve ahbaplar gibi “kişisel kaynakları”; reklamlar, aracılar, internet
siteleri, bayiler ve ambalajlar gibi “ticari kaynakları”; internet aramaları, kitle iletişim araçları
ve tüketici derecelendirme kuruluşları gibi “kamu kaynakları” ile ürün kullanımı ve
incelemesi gibi “deneyimsel kaynakları” kullanarak alacağı ürün veya hizmet ile ilgili bilgi
toplamaya çalışmaktadır (Kotler, Armstrong 2008: 147- 148).
Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Ürün veya hizmetler, maliyet, fiyat, kalite,
dayanıklılık, estetik kalite (renk, tasarım, doku vs.), sosyal ihtiyaçları tatmin etme, ego
ihtiyaçlarını tatmin etme, ürün/ hizmet sunum noktası imajı, ürünün yaşam tarzına katkısı gibi
kriterlere göre değerlendirilmektedir (Cant, Strydom, Jooeste ve arkadaşları 2007: 69-70).
Satın Alma Kararı: Araştırma ve değerlendirme aşamalarından sonra tüketici satın
alma konusunda olumlu ya da olumsuz kararını vermektedir. Tüketicinin satın almaya ilişkin
olumlu karar alması durumunda, ürün veya hizmetin nereden, ne zaman ve nasıl alınacağı ya
da ürüne nasıl sahip olunacağı, ödeme şeklinin nasıl olacağı gibi bir dizi sorunun da
cevaplanması gerekmektedir. Burada ürün satış veya hizmet sunum noktasının lokasyonu ve
görünümü, hizmetlerin sunumu, hizmetlerin hızı, satış personelinin veya hizmet sunan
personelin özellikleri gibi unsurlar tüketicileri motive etmede etkili olmaktadır (Etzel, Walker,
Stanton 2004: 96- 97).
Satın Alma Sonrası Değerlendirmeler: Tüketicinin alım sonrası değerlendirmeleri,
duygu ve düşünceleri de pazarlama açısından önem taşımaktadır. Tüketicinin başkalarına ne
söyleyeceği ve alışkanlığa dönüşen tekrar alımları yapıp yapmayacağı bu aşamanın önemini
artırmaktadır. Ancak alışkanlığa dönüşen satın almalar dışında, tüketicide, seçilen ürün veya
hizmetin olumsuz yanları, seçilmeyen ürün veya hizmetin üstünlükleri bir kaygı, yanlış seçim
endişesi ve uyumsuzluk yaratmaktadır. İşletme, reklam, diğer tutundurma çalışmaları ve satış
sonrası hizmetlerle, satmış olduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak tüketicide belirlenecek
kaygıyı ve olumsuz duyguları silmeye veya en kötü olasılıkla azaltmaya çalışmaktadır
(Mucuk 2014b: 84).
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Uygulamalar
Bu uygulama ile öğrencinin, tüketici satın alma kararını etkileyen faktörleri göz
önünde bulundurmanın neden önemli olduğunu değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
1) Evli biri ile bekar birinin; 18 yaşında biri ile 48 yaşında olan birinin; aylık
ortalama geliri 3500 TL olan biri ile 10000 TL olan birinin tüketim davranışlarının farklı olup
olamayacağını tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Ait olduğunuz alt kültür sizce alım kararlarınız üzerinde etkili oluyor mu?
2) Aylık ortalama geliriniz 2500 TL’den 5000 TL’ye artsa tüketim davranışlarınızda
değişiklik olur mu?
3) Üyesi olduğunuz sosyal sınıfın diğer üyelerine veya hayranı olduğunuz bir kişiye
benzemek için farklı davranışlarda bulunduğunuz oluyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrenciler; tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin ve satın alma karar
sürecinin pazarlama yöneticileri için neden önemli olduğunu öğrenmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1) Tüketici davranışlarını etkileyen kültürel faktörleri sıralayınız.
2) Tüketici davranışlarını etkileyen sosyal faktörleri sıralayınız
3) Tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörleri sıralayınız
4) Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörleri sıralayınız
5) Tüketici satın alma karar sürecinin aşamalarını sıralayınız.
6) Aşağıdakilerden hangisi kültürel faktörler arasında yer alır?
a) Yaşam döngüsü
b) Sosyal sınıf
c) Referans grupları
d) Roller
e) Tutum ve inançlar
7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal faktörler arasında yer alır?
a) Yaşam döngüsü
b) Sosyal sınıf
c) Roller
d) Ekonomik durum
e) Motivasyon
8) Aşağıdakilerden hangisi kişisel faktörler arasında yer almaz?
a) Aile
b) Yaş
c) Yaşam döngüsü
d) Yaşam tarzı
e) Ekonomik durum
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9) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik faktörler arasında yer almaz?
a) Motivasyon
b) Algılama
c) Öğrenme
d) Yaşam tarzı
e) Tutum ve inançlar
10) Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre üçüncü basamakta ne tür ihtiyaçlar yer
alır?
a) Saygı
b) Sevgi
c) Kendini gerçekleştirme
d) Güvenlik
e) Fizyolojik

Cevaplar
1) Kültür- alt kültür- sosyal sınıf
2) Referans grupları- aile- roller ve statü
3) Yaş ve yaşam döngüsü- meslek- ekonomik durum- yaşam tarzı- kişilik ve benlik
kavramı
4) Motivasyon- algılama- öğrenme- tutum ve inançlar
5) İhtiyacın tanımlanması- bilgi araştırma- alternatiflerin değerlendirilmesi- satın
alma kararı- satın alma sonrası değerlendirmeler
6) b, 7) c, 8) a, 9) d, 10) b
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6. PAZAR BÖLÜMLENDİRME VE KONUMLANDIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Pazar Bölümlendirme
6.2. Pazar Bölümlendirme Kriterleri
6.3. Hedef Pazar Seçimi
6.3.1. Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi (Tüm Pazar)
6.3.2. Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi (Çok Pazar)
6.3.3. Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi (Tek Pazar)
6.4. Pazar Konumlandırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Pazar bölümlendirme nedir, hangi kriterlere göre yapılır?
2) Sağlık hizmetlerinde pazar bölümlendirmeyi örnekler vererek açıklayınız.
3) Hedef pazar seçimininde hangi stratejiler kullanılır? Her birini tartışınız.
4) Sağlık hizmetlerinde pazar konumlandırmanın önemini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Pazar bölümlendirme

Pazar bölümlendirme
alanında bilimsel ve
uygulama bilgisine sahip
olmak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Hedef pazar seçimi

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olmak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Hedef pazar seçim stratejileri

Hedef Pazar seçim
stratejilerini açıklayabilmek
ve sahada uygulama bilgisine
sahip olmak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Pazar konumlandırma

Pazar konumlandırmanın
sağlık işletmelerindeki
önemini açıklayabilmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Pazar bölümlendirme



Hedef pazar



Hedef pazar seçim stratejileri



Pazar konumlandırma
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Giriş
Rekabetin yüksek olduğu günümüz pazar ortamlarında başarılı olabilmenin sırrı uygun
pazarlama stratejileri uygulamaktan geçmektedir. Her işletme ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım
gibi pazarlama bileşenlerini içeren pazarlama stratejilerini uygularken, pazar yapılarını iyi
analiz etmek ve planlı olmak durumundadır. Hedefli pazarlama denilen bu uygulamanın
çeşitli aşamaları vardır. Bunlar; pazar bölümlendirme, pazar hedefleme ve pazar
konumlandırma çabalarıdır. Pazardaki herkesi memnun etmenin oldukça zor oluşu, işletmeleri
pazar bölümlendirmeye yönlendirmiştir. Kitlesel pazar zihniyetinden uzaklaşan işletmeler, işe
pazar bölümlerini saptamakla başlamalıdırlar. Pazar bölümlendirmede bir takım kriterler
dikkate alınarak, pazar nispeten homojen bölümlere ayrılır. Söz konusu bölümlerin çekiciliği
araştırılarak, işletme için en cazip bölüm ya da bölümler hedef pazar olarak seçilir. Seçilen
bölüm veya bölümler için konumlandırma stratejisi geliştirilir ve uygulanır.
Bu bölümde “pazar bölümlendirme”, “hedef pazar seçim stratejileri” ve “pazar
konumlandırma” konuları ele alınacaktır.
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6.1. Pazar Bölümlendirme
Alıcıların farklı istek ve ihtiyaçları ve farklı satın alma davranışları vardır. İşletmelerin
ise çoğu zaman, tüm alıcılara hitap edecek mamul ve hizmetleri sunacak kadar kapasitesi
yoktur (Yükselen 2014:159). Bu yüzden işletmeler pazarı daha homojen gruplara ayırarak
pazar bölümlendirmesine yönelmektedirler. Pazar bölümlendirme; “pazarın aynı özellikleri
taşıyan tüketici alt gruplarına göre kümelere ayrılmasıdır”. Buradaki temel mantık,
tüketicilerin standart ürünlerde uzaklaştığı gerçeğidir. Bunun için tüketici istek ve ihtiyaçları
iyi analiz edilmeli ve benzer özelliklerine göre homojen gruplara ayrılmalıdır (İslamoğlu
2013: 144). McCarthy (1981) pazarın farklı bölümlere ayrılmasının nedenini her bir
bölümdeki özel ihtiyaçların karşılanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması olarak ifade
etmiştir. McCarthy'e göre pazar bölümlendirme sürecinin birinci aşaması pazarın homojen alt
pazarlara ayrılması, ikinci aşaması ise her bir alt pazar bölümü için uygun pazarlama
stratejisinin geliştirilmesidir (Cengiz 2008: 49). Pazar bölümlendirmenin amacı, müşteriler
arasındaki farkları ortaya çıkararak, çok sayıda müşteriden oluşan kitlesel pazarı, daha küçük
alt pazarlara ayırmak ve değişik pazarlama stratejileri ile işlemektir (Karafakioğlu 2015:48).
Bu şekilde heterojen olan pazar, homojen bölümlere ayrılarak, pazarın her belirgin
bölümünün ihtiyaçları ayrı bir pazarlama karması ile karşılanmaktadır (Mucuk 2012: 107).
Bugün işletmelerin genel sorunu aşırı bölümlendirmeden ziyade, yetersiz
bölümlendirme yapmaktır. Tam bir bölümlendirme ile ürüne en fazla karşılık verebilecek
müşteriler ilk düzeyde yer alır. Daha sonra ikincil ve üçüncül gruplar tanımlanmalıdır.
Ardından işletme ilk satışı ile birincil olası müşterilerine odaklanmalıdır. Eğer yanıt
alınamazsa, bölümlendirme işinin yanlış yapıldığı veya ürünün pek bir yarar sağlamadığı ileri
sürülebilir (Kotler 2015). Bunun için pazar bölümlendirme planlı ve sistematik bir şekilde
yapılmalıdır.
Pazarlama konseptindeki başarılı stratejileri, sağlık pazarlaması alanına uygulamak,
zorlu bir süreçtir. Karar vericiler bazen az tecrübeli ve pazarlama felsefesinin uygulanması
açısından zayıf eğitimli olabilmektedirler. Örneğin bir bölümlendirme çalışmasında, belirli bir
hastaneye başvuran hastaların ortalama yaşı 45 olarak bulunmuştur. Bu yaş kompozisyonları
karşılaştırmalı analizler sonucu belirli tanı-tedavi hizmetlerinde kolaylık sağlayabilir, fakat
stratejistler hastanenin pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi için bu bilgiyi kullanmayı zor
bulabilirler. Örneğin, hastalar için hizmetlerden bekledikleri fayda ve değerler arasında,
ulaşım kolaylığı, temizlik, personelin ilgisi gibi faktörler yer alıyorsa, karar vericiler de
stratejilerini bu yönde geliştirmelidirler (Hawes, Rao 1985: 19-22).
Sağlık kuruluşları müşterilerini, çocuk sağlığı ve hastalıkları (pediatri), kanser
(onkoloji) ve kalp hastalıkları (kardiyoloji) kliniklerine başvuran hastalar gibi, çoğu zaman
sağlık sorunlarına ve teşhis ve tedavi hizmetleri sunan servislere göre bölümlendirirler.
Hastalık ve hastaları sınıflandırmak amacı ile kullanılan ayrım şekillerinden biri de bunların
ağır, hafif ve kronik şeklinde bölümlendirilmesidir. Bir diğer klasik ayrım ise hastaların
ayakta ve yatakta olarak gruplandırılmasıdır (Tengilimoğlu 2012).
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Pazar bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırmada izlenen aşamalar Şekil 6.1’de
görülmektedir.
Pazar bölümlendirme
Konumlandırma
1. Bölümlendirme
kriterlerini tanımlama
ve pazar bölümlendirme

Pazar Hedefleme

3. Her bölümün
çekiciliğini değerleme
4. Hedef bölüm seçimi

2. Pazar bölümlerinin
profillerini geliştirme

Pazar

5. Her bir pazar için
olası konumlama
kavramını tanımlama
6. Konumlama
kavramını seçme,
kavramı geliştirme ve
iletme

Şekil 6.1. Pazar Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırmada Aşamalar (Kotler
1997)

6.2. Pazar Bölümlendirme Kriterleri
Pazar bölümlendirmesi yapılırken müşterilerin coğrafi konumları, yaşları, cinsiyetleri,
gelirleri gibi objektif ölçülebilen değişkenler kullanılabileceği gibi, tutucu- dışa açık,
yeniliklere açık- kapalı, az- çok kullanan, ilk defa satın alan, devamlı kullanan- ara sıra satın
alan, marka bağlılığı olan- olmayanlar gibi psikolojik ve davranışsal değişkenlerden de
yararlanılabilir (Karafakioğlu 2015:48-49).
Genel olarak bölümlendirme kriterleri dört grupta ele alınır: bunlar; “coğrafi kriterler”,
“demografik kriterler”, “psikolojik kriterler”, “davranışsal kriterler”.
 Coğrafi
kriterler:
Potansiyel
alıcıların
coğrafi
esaslara
göre
bölümlendirilmesidir. Bu bölümlendirmenin altta yatan nedeni, tüketicilerin ihtiyaç ve satın
alma davranışlarının bölgeden bölgeye, köyden kente değişebileceği yargısıdır. Pazarlar;
kırsal- kentsel, bölgesel, nüfus yoğunluğu, iklim, doğal kaynaklar, şehir nüfusu gibi
faktörlere göre bölümlendirilir (İslamoğlu 2013: 146; Tengilimoğlu 2012). Sağlık
hizmetlerinde kentsel ve kırsal ayrıma göre hastanelerin büyüklükleri belirlenerek
bölümlendirme yapılabilir. Örneğin İstanbul çapında faaliyet gösteren bir hastaneler zincirinin
Kadıköy’deki hastanesine daha zengin, sağlık sigortası olan hastalar gelebilirken,
Bağcılar’daki hastanesine daha düşük gelirli hastalar gelebilmektedir.
 Demografik kriterler: Yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, gelir düzeyi, aile
büyüklüğü, aile yaşam eğrisi ve sosyal sınıf, din, ırk, milliyet gibi değişkenlere göre pazar
bölümlendirme yapılabilir (Karafakioğlu 2015: 49). Örneğin, hastaların cinsiyete veya yaşa
göre bölümlere ayrılması.
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 Psikolojik kriterler: Tüketici istek ve ihtiyaçlarının psikolojik faktörlerce
belirlendiği görüşüne dayanır. Yaşam tarzı, kişilik özellikleri gibi faktörler tüketicilerin
tüketim kalıplarını belirlemede önemli rol oynamaktadır (İslamoğlu 2013: 151). Pazar
bölümlendirmede kişilik, özellikle sigara, içki ve kozmetik satışlarında çok yararlanılan bir
değişken olmuştur. Yaşam biçimi bireylerin sağlıklarını etkileyen önemli faktörler arasında
yer aldığından, bir sağlık kuruluşu, böyle bir bölümlendirme yapabilmek için, olası
müşterilerinin bu konudaki bilgi, tutum ve görüşlerini bilmelidir.
 Davranışsal kriterler: Tüketicilerin satın alma davranışlarına göre pazar
bölümlendirmesi yapılabilir. Tüketiciler bir ürünü kullanmayanlar, potansiyel kullanıcılar,
eskiden kullananlar, düzenli kullananlar, ilk kullananlar, rakiplerin mallarını kullananlar,
marka sadakati olanlar vb. şeklinde bölümlere ayrılabilir. Ayrıca fırsatlar, yarar (kalite,
hizmet, dayanıklılık vb.), kullanım düzeyine göre bölümlendirme yapılabilir (Yükselen 2014:
161).

6.3. Hedef Pazar Seçimi
Pazarlama yönetimi, pazar bölümlerini belirleyip, her bir bölümün potansiyelini
hesapladıktan sonra, hangi bölüm veya bölümlere yöneleceğini belirleme aşamasına, bir başka
ifadeyle uygun hedef pazar bölümlerini saptama çalışmalarına geçer. Bunun için iki faktörü
göz önünde bulundurur. İlki; pazar bölümünün çekiciliği, ikincisi ise işletmenin amaçları ve
kaynaklarıdır (Yükselen 2014: 161).
İşletmeler hedef pazar seçimine yönelik aşağıdaki stratejilerden birini uygular:
1. Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi (Tüm pazar)
2. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi (Çok pazar)
3. Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi (Tek pazar)

6.3.1. Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi (Tüm Pazar)
Yığınsal pazarlama olarak da adlandırılan bu stratejide herhangi bir pazar
bölümlendirmesine gidilmez (Karafakioğlu 2015: 57). Bu strateji, farklı özellikteki
tüketicilerin benzer ihtiyaçlarının, benzer pazarlama programları ile karşılanması görüşüne
dayanmaktadır (İslamoğlu 2013:153). Bu nedenle ürün ve pazarlama programları mümkün
olduğu kadar çok sayıda alıcıyı çekecek şekilde geliştirilmeye çalışılır. Amaç ortalama bir
ürün, dağıtım ve tutundurma gayreti ile tüm pazara seslenebilmektir (Yükselen 2014: 161).
Bu yüzden çoğunlukla homojen nitelikteki, tuz, şeker, benzin gibi malları pazarlayan
işletmeler bu yolu seçerler; zira markası ne olursa olsun tuz tuzdur, şeker de şeker ve bütün
markalar geniş ölçüde birbirine benzer. Sağlık işletmelerinin acil servisleri bu duruma örnek
verilebilir (Tengilimoğlu 2012).
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6.3.2. Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi (Çok Pazar)
Farklı özellikteki müşterilerin, farklı pazarlama programlarından tatmin oldukları
görüşüne dayanır (İslamoğlu 2013: 154). İşletme iki veya daha fazla bölümü hedef pazar
olarak seçer ve her bir bölüm için uygun pazarlama bileşeni geliştirir. İşletmeler, çoğu kez
başlangıçta tek bölüm stratejisi uygular ve başarılı olduklarında kendilerine çekici gelen diğer
bölümlere yönelirler. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi işletmeye daha çok gelir sağlar,
ancak maliyeti yüksektir ve mevsimlik talep olması halinde talepten yararlanma ve üretimde
aşırı kapasite olması durumda, yeni pazar alanları bularak bu üretim fazlalığını orada
değerlendirme imkânı verir. (Mucuk 2012: 113). Bu strateji çağdaş pazarlama anlayışına en
uygun stratejidir (Karafakioğlu 2015: 57). Bir sağlık kurumunun pazardaki konumunu
güçlendirmesi ve markalaşabilmesi için sunmuş olduğu hizmetlerini rakiplerinden
farklılaştırması gerekir. Farklılaşma ürün ya da hizmetin karakteristiklerine bağlı olarak
yapılabilir ya da işgücü, hizmet sunma kanalları ve imaj vasıtasıyla da farklılaşma
sağlanabilir. Mevcut ürünü ile birden fazla pazar bölümüne hitap etmek isteyen bir işletmenin
uygulayabileceği bir politikadır. Farklı pazar bölümlerine göre ürünün bazı niteliklerinde ya
da fiyat, dağıtım gibi pazarlama stratejilerinde farklılaştırma yoluyla gerçekleşebilmektedir.
Örneğin; estetik cep telefonu, cep bilgisayar gibi (Tengilimoğlu 2012). Sağlık hizmetlerinde
üroloji bölümü dışında çocuk ürolojisi bölümünün kurulması gibi farklılaştırmaya gidilebilir.

6.3.3. Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi (Tek Pazar)
İşletmenin pazarın tümüne ya da çok sayıda pazar bölümüne odaklanması yerine,
kaynak, yetenek ya da uzmanlığına göre tek pazar bölümüne yönelmesidir (İslamoğlu
2013:154). Bu strateji genellikle çok büyük veya çok güçlü rakipleri ile rekabet edemeyen
küçük işletmeler tarafından kullanılır. Hücre pazarlaması adı verilen bu strateji ile büyük
işletmelerin girmeye değer bulmadığı pazarlara girilerek, tüketici istek ve ihtiyaçlarının
karşılanması mümkün olabilmektedir (Karafakioğlu 2015: 58). İşletmeye bir bölüme
derinlemesine girme imkânı verir. Ancak “tüm yumurtaları aynı sepete koymanın”
tehlikelerini beraberinde getiren bir risk içermektedir. İşletme tüm satış imkânlarını bir
bölüme bağladığından normalden daha fazla riskle karşı karşıyadır (Mucuk 2012: 114).
Ayrıca tek bölümde ünlü bir isme sahip olma diğer bölümlere açılmayı zorlaştırmaktadır.
Sağlık hizmetlerinde son yıllarda özel dal hastanelerinin sayısının artması buna güzel bir
örnektir; diş hastanesi, göz hastanesi ve kanser hastanesi gibi.

6.4. Pazar Konumlandırma
Pazar konumlandırma; mal veya hizmetin uygulanan pazarlama politikası ile
tüketicinin gözünde sahip olduğu yerdir. Tüketici, ürünü pazarda kaliteli- çok kaliteli, pahalıucuz gibi bir yere oturturken onu rakipleri ile karşılaştırır. Dolayısıyla ürünün pazardaki
konumu ile sübjektif bir kavramdan söz edilmektedir. İşletme ürünün bir özelliğini ön plana
çıkararak, o özelliği alıcının beynine yerleştirmek isteyebilir. Örneğin; düşük fiyatı ürün
özelliği olarak konumlayabilir ya da bir denim firması, gençlere spor giyinme, genç olma,
özgür olma, şıklık vb. imajını konumlamaya çalışırken; orta yaşlılar için, gezilerde,
119

pikniklerde giyebilecekleri rahat bir giysi imajı ile konumlamayı hedefleyebilir (Yükselen
2014: 166- 167).
Konumlandırma stratejisini belirlemek için, öncelikle başlıca rakiplerin her birinin
niteliklerini ve sahip olduğu imajı tam ve doğru olarak tespit etmek gerekir. Sonra da işletme
kendi sunduğu mamul için konum belirler, bu noktada rakiplerin sunmadığı ama hedef
pazarın arzu edeceği müşteri yararları kombinasyonunu ortaya koyabilmelidir. Böylece
müşterilerin niçin rakiplerin mamullerini değil de, kendi mamullerini satın almalarının yararlı
olduğu vurgulanacaktır (Mucuk 2012: 117).
Konumlandırma ürüne değil, aslında olası müşterilerin akıllarına yapılmaktadır.
Dolayısıyla ürün, zihinde, planlanmış bir konumlandırma ile tasarlanmalıdır. Ürün
tasarlanmadan konumlandırmaya karar verilmelidir. Örneğin General Motors’un araba
serisindeki hatalarından biri, arabaları, ayırt edici konumlandırmaları olmadan tasarlamasıdır.
Generel Motors, araba üretildikten sonra arabayı nasıl konumlandıracağına karar vermek için
epeyce uğraşmak zorunda kalmıştır. Kendi pazarlarında söz sahibi olmayan işletmeler de,
ürünleri için başka bir nitelik belirleyerek ve o nitelikte birinci olarak, pazarda söz sahibi
olabilirler. Örneğin pazara yeni sürülen bir ilacı “en hızlı yardım” olarak konumlandıran bir
ilaç şirketi gibi (Kotler 2015).
Hizmet işletmelerinde de hizmetin ve işletmenin, müşterinin zihninde nerede
konumlandırılacağı üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Hizmet işletmeleri
kendilerini müşterinin gözünde rakiplerinden farklılaştırabilecek bir konumlandırma stratejisi
belirlemelidirler. Ancak hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin soyut yapıda olma özelliği,
bir hizmet sağlayıcının sunumunu diğerinden ayırabilmeyi müşteriler açısından
zorlaştırmaktadır. Hizmetlerin soyutluğu ve deneyim yoluyla algılanabilmesi, hizmet
işletmeleri için konumlandırmayı daha önemli bir duruma getirmektedir (Arlı 2012: 101).
Örneğin, iki hastane işletmesinden biri, kendini müşterisinin gözünde tıp teknolojisinde en
ileri donanımlara sahip hastane olarak konumlarken; diğeri, her sosyo-ekonomik statüdeki
hasta profiline sağlık hizmeti veren hastane olarak konumlandırabilir. Hedef pazar belirlenip,
bu pazarda nasıl bir konuma sahip olunacağı planlandıktan sonra, bu hedef pazara ve konuma
uygun fiyat, dağıtım, tutundurma ve ürün politikalarıyla stratejiler belirlenebilir.
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Uygulamalar
Pazar bölümlendirme; “pazarın aynı özellikleri taşıyan tüketici alt gruplarına göre
kümelere ayrılmasıdır”. Buradaki temel mantık, tüketicilerin standart mallardan uzaklaştığı
gerçeğidir. Bunun için tüketici istek ve ihtiyaçları iyi analiz edilmeli ve benzer özelliklerine
göre homojen gruplara ayrılmalıdır. Pazar bölümlendirmenin amacı, müşteriler arasındaki
farkları ortaya çıkararak, çok sayıda müşteriden oluşan kitlesel pazarı, daha küçük alt
pazarlara ayırmak ve değişik pazarlama stratejileri ile bu pazarlara yönelmektir.
Genel olarak bölümlendirme kriterleri dört grupta ele alınır: bunlar; “coğrafi kriterler”,
“demografik kriterler”, “psikolojik kriterler” ve “davranışsal kriterler”.
Pazarlama yönetimi, pazar bölümlerini belirleyip, her bir bölümün potansiyelini
hesapladıktan sonra, hangi bölüm veya bölümlere yöneleceğini belirleme aşamasına, bir başka
ifadeyle uygun hedef pazar bölümlerini saptama çalışmalarına geçer. Bunun için iki faktörü
göz önünde bulundurur. İlki; pazar bölümünün çekiciliği, ikincisi ise işletmenin amaçları ve
kaynaklarıdır.
Hedef pazar seçimine yönelik aşağıdaki stratejilerden birini uygular:
1. Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi (Tüm pazar)
2. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi (Çok pazar)
3. Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi (Tek pazar)
Pazar konumlandırma; mal veya hizmetin uygulanan pazarlama politikası ile
tüketicinin gözünde sahip olduğu yerdir. Tüketici, ürünü pazarda kaliteli- çok kaliteli, pahalıucuz gibi bir yere oturturken onu rakipleri ile karşılaştırır. Dolayısıyla ürünün pazardaki
konumu derken sübjektif bir kavramdan söz edilmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Pazar bölümlendirme kavramı nedir, amacını açıklayınız.
2) Pazar bölümlendirme kriterlerini yazınız.
3) Hedef pazar seçimine yönelik stratejileri tartışınız.
4) Rekabet koşullarında pazar konumlandırmanın önemi nedir? Tartışınız
5) Sağlık hizmetlerinde pazar bölümlendirme yapılabilir mi? Tartışınız
6) Sağlık hizmetlerinde hedef pazar seçim stratejilerine örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; pazar bölümlendirme, hedef pazar seçim stratejileri ve pazar
konumlandırma konularını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden
özelliklerden biri değildir?

hangisi

pazar

bölümlendirmede

kullanılan

demografik

a) Yaş
b) Cinsiyet
c) Eğitim
d) Gelir
e) İş tatmini
2) Özel tüketici gruplarına özel ürünler pazarlamayı öngören anlayış hangisidir?
a) Pazarlama stratejisi
b) Pazarlama planı
c) Pazar bölümlendirme
d) Pazar konumlandırma
e) Ürün planlaması
3) Herkese aynı ürünün aynı şekilde dağıtımının ve tanıtımının yapılmasını,
fiyatlandırılmasını öngören strateji aşağıdakilerden hangisidir?
a) Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi
b) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi
c) Mikro pazarlama
d) Çok pazar stratejisi
e) Niş pazarlama
4) “Tüm yumurtaları aynı sepete koymanın” tehlikesini beraberinde taşıyan hedef
pazar seçim stratejisi hangisidir?
a) Bölümlendirilmiş pazarlama stratejisi
b) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi
c) Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi
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d) Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi
e) Bireyselleştirilmiş pazarlama stratejisi
5) “Olası müşterilerin zihninde edinilen yer” olarak tanımlanabilen kavram
hangisidir?
a) Niş pazarlama
b) Mikro pazarlama
c) Pazar konumlandırma
d) Pazar bölümlendirme
e) Hedef pazar
6) Sağlık hizmetlerinde diş hastanesi, göz hastanesi gibi özel dal hastanelerinin
açılması, hangi pazarlama stratejisine girer?
a) Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi
b) Bireyselleştirilmiş pazarlama stratejisi
c) Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi
d) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi
e) Bölümlendirilmiş pazarlama stratejisi
7) Hangisi pazarı aynı özellikleri taşıyan tüketici gruplarına göre sınıflandırmayı
ifade eder?
a) Stratejik plan oluşturma
b) Pazar bölümlendirme
c) Pazar konumlandırma
d) Pazar planı oluşturma
e) Pazarda derinleşme
8) Aynı hastane zincirinin bulunduğu yere göre farklı pazarlama karması elemanları
kullanarak pazarlama stratejisi uygulaması, pazar bölümlendirmenin hangi kriteri ile ilgilidir?
a) Demografik kriterler
b) Sosyolojik kriterler
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c) Psikolojik kriterler
d) Coğrafi kriterler
e) Davranışsal kriterler
9) Pazar belli kriterlere göre bölümlere ayrıldıktan sonra yapılması gereken bir
sonraki aşama hangisidir?
a) Her bölümün çekiciliğinin değerlendirilmesi
b) Hedef bölümün seçilmesi
c) Her bölüm için pazarlama karması elemanlarının belirlenmesi
d) Pazar bölümlerinin profillerinin belirlenmesi
e) Pazar konumlandırma kavramının oturtulması
10) "Yaşam tarzı, kişilik özellikleri" gibi
kriterlerinden hangi grup kapsamında değerlendirilebilir?

faktörler

pazar

bölümlendirme

a) Coğrafi kriterler
b) Demografik kriterler
c) Psikolojik kriterler
d) Ekonomik kriterler
e) Davranışsal kriterler

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) a, 4) b, 5) c, 6) d, 7) b, 8) d, 9) a, 10) c
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7. ÜRÜN GELİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Ürün İle İlgili Kavramlar
7.2. Yeni Ürün Geliştirme Süreci
7.3. Ürünün Yaşam Seyri
7.4. Ürünlerin Sınıflandırması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yeni ürün geliştirme bir işletme için neden önemlidir? İşletmeye ne yarar sağlar?
2) Ürünlerin de canlılar gibi bir ömrü var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yeni ürün geliştirme

Yeni ürün geliştirmenin neden
önemli olduğu ve yeni ürün
geliştirirken nasıl bir yol
izleneceğini öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak

Ürünün hayat seyri

Ürünün yaşam seyrinin farklı
aşamalarında izlenilmesi gereken
pazarlama stratejilerini öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak

Ürün sınıflandırması

Farklı ürün sınıflarının farklı
pazarlama stratejisi gerektirdiğini
öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Ürünün üç düzeyi



Ürün hattı



Ürünün yaşam seyri
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Giriş
Rekabet ortamında işletmeleri bir adım öteye taşıyacak unsurlardan biri yeni ürün
geliştirmektir. Çok uzun süren ve pahalı bir süreç olan yeni ürün geliştirmenin bir diğer güç
tarafı da yeni ürün fikirlerinin çok az bir kısmının başarılı olmasıdır. Ancak alıcılar için
ihtiyaç karşılayacak yeni bir ürün geliştirmek, işletmeye pazarın kaymağını alma fırsatı
verebilmektedir. Hele ki alıcıların istek ve ihtiyaçlarının neredeyse birey birey değiştiği
günümüz koşullarında yeni ürünler üretebilmek, araştırma- geliştirmeye kaynak ayırabilmek
son derece önem taşımaktadır. Ürünlerin de canlılar gibi ömürlerinin bir gün sona ermesi,
kimi sektörlerde bu sürenin çok kısa olması, ürün geliştirme konusunun pazarlamacılar için
önemini daha da artırmaktadır. Bu bölümde ürün ile ilgili kavramlar, yeni ürün geliştirme
süreci, ürünün hayat seyri dönemleri ve ürün sınıflandırması konuları ele alınmaktadır.
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7. ÜRÜN GELİŞTİRME
Günümüzde globalleşme ile birlikte sınırların ortadan kalması, pazar yapılarının
sürekli değişmesi sonucu tüketicilerin istek ve zevklerinin farklılaşması, karmaşıklaşması
tüketici taleplerinin karşılanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle işletmeler müşterilerin istek
ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretmekte ve farklılaşan pazar koşullarına ayak
uydurmaya çalışmaktadırlar (Erol, Bayraktaroğlu ve Çivi 1999: 53). Modern pazarlama
anlayışına göre pazarlamada ilk adım, ürün ile ilgili politika, strateji ve taktiklerin
belirlenmesidir. Çünkü işletmelerin öncelikli olarak fiili ve potansiyel arzu ve ihtiyaçlarını
karşılayacak mal ve hizmetleri belirlemesi ve bunların üretimi ve pazarlanması ile kısa ve
uzun dönemli planlar geliştirmesi gereklidir, aksi takdirde sistemli olarak ihtiyaçları
karşılayacak ürünü geliştiremediğinden pazarda başarılı olamayacaktır (Karafakioğlu 2000:
68).
Ürünün stratejik bir karar değişkeni olarak önemi, işletmenin tüm pazarlama
faaliyetlerinin esasını oluşturması; fiyat, tutundurma ve dağıtım kararlarını şekillendirmesi
nedenine dayanır (Mucuk 2014b: 126; Lamb, Hair ve McDaniel 2009: 274). İşletme
faaliyetlerinin temel kaynağı olan ve insan ihtiyaçlarını karşılama özelliği olan ürün, tüketici
açısından bir dizi faydalar zinciri olarak değerlendirilmektedir. Bu faydalar zincirini maddi ve
maddi olmayan özelliklerine göre ürün olarak değerlendirdiğimizde ürün, mal ve hizmet
ürünü şeklinde ifade edilebilmektedir (Avcıkurt, Demirkol ve Cengiz 1999: 49). Pazara
sunulacak herhangi bir ürün veya hizmet yoksa, bir mübadeleden ve dolayısıyla pazarlama
çabalarından bahsetmek mümkün değildir. Bu yüzden, pazarlama karmasının diğer elemanları
da ancak bir ürün veya hizmetin varlığı halinde anlam kazanmaktadır (Tengilimoğlu 2011:
165).
Bir mal veya hizmetin çoğu zaman müşterilerinin sadece fizyolojik değil, psikolojik
ihtiyaçlarını da karşılaması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır (Karafakioğlu 2000: 69).
Yani bir ürün alırken o ürünün hem ambalajı, markası, estetik duruşu müşteri için önemli
iken; hem de o ürün için ödenen bedel karşısında alınan haz, mutluluk ve tatmin olma
duygusu da önemlidir. Aynı şekilde sağlık sektörüne bakacak olursak, sağlık hizmeti
tüketicisi için hem gittiği hastanenin ve içerisindeki personelin temiz görünmesi, hastane
odalarında ihtiyaç duyulan her şeyin olması, alınan hizmetin kalitesi gibi kriterler önemli
iken; hizmetin ihtiyacını karşılayabilme gücü, ödediği paraya değmesi gibi kriterler de
önemlidir.
Firmaların temel amacı, hedef kitlesinin istek ve ihtiyaçlarına uygun, onları tatmin
etmeyi amaçlayan ürün ve hizmet üreterek müşteri sadakatini sağlayarak uzun dönemde kar
elde etmektir (Altınbaşak, Akyol, Alkibay vd. 2008: 359). Firmalar uzun dönemde
müşterilerini kendilerine bağlamak ve kar sağlamak amacıyla pazarın değişen koşullarına
uygun ve teknolojik değişimlere sürekli olarak ayak uyduran ürün ve hizmetler sunmak
durumundadırlar. Aksi takdirde, yoğun rekabet ortamında pazarın gerisinde kalan ve
rakiplerinden ayrışamayan firmalar pazar paylarını ve müşterilerini kaybederek varlıklarını
kaybederler. Buna en açıklayıcı örneği cep telefonu pazarından verecek olursak; Nokia 2007
yılına kadar cep telefonu pazarına hakim ve pazarda farklı tüketici taleplerini karşılayacak
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birçok ürünü olan bir firma idi. Ancak Nokia internetin ve buna bağlı teknolojinin insan
hayatındaki önemini fark edemediğinden, global pazarda büyük olmanın getirdiği rehavete de
kapıldığından günün koşullarına göre ihtiyaç duyulan farklı ürünü sunamamıştır. Apple ve
Samsung markaları bu talebe rakiplerinden daha hızlı cevap vererek Iphone ve Galaxy
modellerini global pazara sunmuş ve farklı bir ürün ile pazar liderleri konumuna gelmişlerdir.
Bu konumlarına rağmen firmalar hayatta kalabilmek ve konumlarını koruyabilmek için, çok
kısa sürede farklılaşan ve farklı taleplerin olduğu bu pazarda yer alan hedef tüketicileri için
farklı ürünler sunmak durumundadırlar.

7.1. Ürün İle İlgili Kavramlar
Firmalar ürün ya da hizmet pazarlayarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Pazarlamaya
konu olan ve işletmelere nakit akışı, karlılık ve büyüme sağlayan tek pazarlama bileşeni ürün
veya hizmettir. Firmaların hedef pazarda marka bilinirlikleri ve o markanın pazar payı ürün
ile ölçülmektedir (İslamoğlu 2006: 203). Ekonomi düşünürleri tüketicilerin ihtiyaçlarını
sağlayan ve pazarda belirli bir değer karşılığında satılan nesneleri basit bir şekilde ürün olarak
tanımlarken; pazarlamacılar ürünün bu kadar basit bir tanım ile açıklanamayacağını, ürünün
üreticinin verdiği değerden ziyade tüketicilerin onlara verdiği önem ile bakılabilecek bir
kavram olduğunu ifade etmektedirler. Aslında bu noktada bir üründen çok o ürünün sağladığı
faydanın tüketiciler açısından önemli olduğu ifade edilmektedir.
Bir pazarlama değişkeni olarak ürün denilince, içeriğinde bulunan maddeler, mekanik
yapısı, şekli ve dayanıklılığı, marka adı, garanti durumu, tadı, kokusu, ambalajının özellikleri,
değer katan müşteri hizmetleri aktiviteleri vb. anlaşılmaktadır (Mucuk 2014b: 126; Boone ve
Kurtz 2004: 318). Buna karşın, bazı durumlarda müşteriler ürünün farklı özelliklerine önem
verebilirken kimi müşterilerde farklı yapılarda olabilmektedir. Örneğin; bir ürünün müşterileri
sınıflandırılacağı zaman ambalaj, renk, biçim vb. tercihlerine göre sınıflandırılacağı gibi
müşteriler gelir düzeyi, eğitim durumu vb. özelliklere göre müşteri gruplarına göre de
sınıflandırılabilir. Bu kapsamda, doğru hedef kitle belirlenerek doğru ürün ve ürün stratejileri
sunulmalıdır. Ürünün sadece bir nesne değil, birçok özelliğin bir birleşimi olduğunu savunan
İslamoğlu (2006:126) ürünü; bir ya da birden çok ihtiyacı karşılayan fiziksel, kimyasal,
psikolojik, estetik, sembolik ve öteki soyut- somut faktörlerin bir bileşkesi olarak
tanımlamaktadır. Ama buna rağmen kimi pazarlama düşünürleri ürünü genel olarak insanların
gereksinimlerini karşılayan herhangi bir mal veya hizmet şeklinde ifade etmektedirler (Konak
2006:125). Dolayısıyla bir ürün, röntgen cihazı, yatak, sedye gibi somut bir ürün olabilirken,
aynı zamanda soyut olarak ifade edilebilen muayene hizmeti gibi bir sağlık hizmeti de
olabilmektedir.
Ürün ilk bakışta eller tutulabilir bir nesne olarak düşünülebilmektedir. Ancak bu
kavram hizmetinde bir ürün olabileceğini esas almamaktadır. Her ikisini de aynı kapsamda
düşünerek tanımlayacak olursak ürün, bir müşterinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için
tasarlanmış fiziksel, sembolik ve hizmet davranışlarının bir bütünü olarak tanımlanmaktadır
(Boone ve Kurtz 2004: 318). Bir diğer tanıma göre ürün; alıcının istek ve ihtiyaçlarını tatmin
edecek olan; paketleme, renk, fiyat, üreticinin prestiji perakendecinin prestiji, üreticinin ve
perakendecinin hizmetlerini içeren dokunulabilir ve dokunulmaz özelliklerin bileşimidir
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(Yalçın ve Sezer 1995: 90). Pazarlama yöneticileri satmak için bir ürünleri olana kadar bir
fiyat, tasarım, reklam stratejileri ya da dağıtım kanalı faaliyetleri için pazarlama faaliyetleri
geliştiremezler (Lamb, Hair ve McDaniel 2009: 274).
Ürün, işletme yöneticileri ile tüketiciler ve potansiyel tüketiciler arasında köprü
fonksiyonu görmektedir. Çünkü, tüketici; işletmeyi çıktı olarak kendisine sunulan mal veya
hizmet biçiminde algılar, tüketici de oluşturulacak ürün imajının nasıl olacağı konusunda
işletmeyi yönlendirmektedir (Akat 2003:90). Ürün, kullanılması, elde edilmesi, dikkate
alınması ya da bir istek veya ihtiyacı karşılaması amacıyla tüketilmek üzere pazara sunulan
herhangi bir şeydir (Amstrong ve Kotler 2009: 230; Kotler ve Armstrong 2008: 219- 220).
Ürün, değişim sırasında alınan olumlu ya da olumsuz herhangi bir şeydir. Ürün, fonksiyonel,
sosyal ve psikolojik fayda ya da yararları kapsayan somut ya da soyut davranışların
karmaşıklığıdır (Groucutt 2005: 168; Keegan ve Green 2005: 329; Keegan ve Green 2005:
331). Bu açıdan bakıldığında ürün kavramı fiziksel şeyler, hizmetler, yerler ve fikirleri içerir.
Hatta, mal, politik kampanyalarda olduğu gibi kişileri ya da dünya futbol karşılaşmaları gibi
olayları da içerir (Özcan 2000: 199).
Ürünün üç düzeyi: Ürün yöneticilerinin geniş açıdan bakıldığında ürün ve hizmeti
her seviyede müşteriye daha fazla değer katan, “temel fayda”, “gerçek ürün” ve “genişletilmiş
ürün” olarak üç farklı düzeyde düşünmesi gerekmektedir. Temel fayda, müşterilerin gerçekten
ne satın aldığı sorusunu soran en temel seviyedir. Ürün tasarlanırken pazarlamacılar öncelikle
öz değeri, müşterilerin aradığı hizmet ve problem çözme faydalarını tanımlamalıdırlar.
Örneğin, Revlon yöneticisi Charles Revson “Biz fabrikada güzellik ürünleri üretiriz,
mağazada umut satarız.” demektedir. Ürünün ikinci düzeyinde ürün yöneticileri, temel
faydayı gerçek ürüne dönüştürmelidirler. Burada ürün ve hizmet özelliklerini, tasarımı, kalite
düzeyini, marka adı ve ambalajlamayı geliştirmeleri gerekmektedir. Son olarak da ürün
yöneticileri, ilave tüketici hizmetleri ve fayda sunarak temel fayda ve gerçek ürün çevresinde
genişletilmiş ürünü oluşturmaktadırlar. Genişletilmiş ürün ile müşteriler için teslimat ve
ödeme koşulları, satış sonrası hizmetler, garanti ürün desteği gibi özellikler sunulmaktadır
(Mucuk 2014b:127; Amstrong ve Kotler 2009: 232; Kotler ve Armstrong 2008: 219- 220).
Ürün karması: Birçok farklı ürün hattına sahip organizasyonlar bir ürün karmasına
sahiptir (Amstrong ve Kotler 2009: 241). Ürün karması, firmalar tarafından satmak üzere
müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin tamamı ve ürün hattının sınıflandırılması olarak ifade
edilmektedir. Birbirinden farklı tasarımı ve ismi olan her ürün, ayrı bir ürün çeşidi veya ürün
kalemidir. Bu durumda, sattığı tüm ürün çeşitleri bir bütün olarak işletmenin ürün karmasıdır
(Mucuk 2014b:129; Kotler ve Keller 2006: 382; Etzel, Walker ve Stanton 2004: 236; Lamb,
Hair ve McDaniel 2009: 279; Boome ve Kurtz 2004: 332). Bir ürün karması birbiriyle ilişkisi
olmasa bile işletmenin tüm sunduklarını kapsamaktadır (Zikmund, d’Amico 2002: 234).
Ürün hattı: Günümüzde artık çok az firma tek bir ürüne sahiptir, genellikle firmalar
müşterilerine birbiri ile ilişkili bir ürün hattı sunmaktadır (Boone ve Kurtz 2004: 331). Ürün
hattı, benzer fiziksel özelliklere sahip ve benzer amaçlar için kullanılan ürünler grubudur
(Mucuk 2014b:129; Etzel, Walker ve Stanton 2004: 236; Zikmund, d’Amico 2002: 234). Daha
kapsamlı olarak ürün hattı, aynı tür ihtiyaçları karşılamaları, birlikte kullanılmaları, aynı tür
135

tüketici gruplarına satılmaları, aynı dağıtım kanallarıyla pazarlanmaları veya aynı fiyat
aralığında olmaları nedeniyle aralarında sıkı bir bağlılık bulunan ürün grubudur (Mucuk
2014b:129; Amstrong ve Kotler 2009: 240; Kotler ve Amstrong 2008: 228). Ürün karmasının
yapısı hem genişliğe hem de derinliğe sahiptir. Ürün karmasının genişliği; ürün hattının sayısı
ile ölçümlenirken, derinliği ise her bir ürün hattında teklif edilen modeller, renkler ve
bedenlerin çeşitliliği ölçümlenmektedir (Etzel, Walker ve Stanton 2004: 236; Amstrong ve
Kotler 2009: 242; Tenekecioğlu 2003: 133-134). Örneğin; medikal aspiratörler, sehpalar,
hasta pozisyon jel pedleri ürün karmasının genişliğini ifade ederken, medikal aspiratör ürün
hattı altında cerrahi aspiratör cihazı ve portatif aspiratör cihazı; sehpa ürün hattı altında
seyyar tip sehpa, ray tipi sehpa ve duvar tipi sehpa, hasta pozisyon jel pedleri ürün hattı
altında halka kafa pedleri, atnalı kafa pedleri ve düz supine kafa pedleri ürün karmasının
derinliğini ifade etmektedir.
Bir ürün hattının en önemli özelliği değişik arzu ve ihtiyaçları karşılayabilme
niteliğine sahip ürünler bulundurmasıdır. Örneğin farklı boy ve renklerdeki buzdolapları,
değişik renk, biçim ve beygir gücündeki otomobiller, buzdolabı ve otomobil müşterilerinin
arzu ve ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile oluşturulmuş ürün hatlarıdır (Karafakioğlu 2000:
93). Pazarlama yöneticileri ürün hattındaki her bir ürünün satış ve karlılığını bilmelidirler.
Elde ettiği veriler doğrultusunda hangi ürün pazarda tutulmalı ya da pazardan çıkarılmalı,
hangi ürüne yatırım yapılmalı gibi stratejik kararları alabilmelidirler.

7.2. Yeni Ürün Geliştirme Süreci
Yeni ürünler veya hizmetler geliştirmek genellikle yeni organizasyonların başlaması
ya da mevcut yapının devamı için anahtar niteliğindedir (Groucutt 2005: 178). Her işletme,
değişen müşteri istek ve ihtiyaçları, teknolojik değişimler ve rekabet karşısında yeni ürünler
geliştirmek zorundadır (Şahin 1995: 88). Günümüz koşullarında hem mevcut ürünlerin benzer
birçok ürün ile rekabet etmesi, hem de teknolojinin hızlı gelişimi firmaları yeni ürünler
geliştirmeye sevk etmektedir. Firmaların ürünlerinin konumlandırmasını farklılaştırması da
yeni ürün olarak ifade edilebilmektedir. Yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek, yoğun
araştırma ve çalışmaların bir ürünüdür. Ürünün yenilik seviyesi arttıkça yani, icat veya
orijinal anlamda bir mal üretilmeye doğru gidildikçe, büyük araştırma bütçelerine, çok uzman
personele ve teçhizata sahip olmak gerekmektedir (Akat 2003: 100).
Sağlık kuruluşlarının da diğer işletmeler gibi yaşamlarını sürdürebilmeleri ancak
pazara yeni hizmetler sürerek veya hizmetlerinde değişiklik yaparak olabilmektedir. Bunun
masraflı ve riskli bir iş olduğu unutulmamalıdır; çünkü bu girişimler hem sağlık kuruluşunun
kaynaklarının boşuna harcanmasına hem de onun kamuoyundaki imajının sarsılmasına neden
olabilmektedir (Tengilimoğlu 2011: 180).
İslamoğlu (2006: 291) yeni ürün kavramını üç farklı ifade ile açıklamaktadır:
 İcat anlamında yeni ürün; yüksek bilgi ve teknoloji gerektirmesinin yanı sıra satış
başarısı için zengin pazar gerektirmektedir.
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 Pazar için yeni ürün; farklı pazarlarda denenmiş ve o pazarlarda başarılı olmuş
ürünlerdir.
 İşletme için yeni ürün ise; pazarda dolaşıp, işletme tarafından mal bileşimine yeni
alınacak mal demektir.
İşletmelerin yeni ürün geliştirme süreci birbirini izleyen ve genellikle uzun zaman ve
para gerektiren yedi aşamaya ayrılmaktadır (Mucuk 2014b: 131; Erol, Bayraktaroğlu ve Çivi
1999: 64):
 Yeni ürün fikirlerinin toplanması: Yeni ürün fikirleri çeşitli kaynaklardan
gelebilmektedir. Bunlar, müşteriler, rakipler, firma satış elemanları, bayiler, ilgili yöneticiler,
çeşitli araştırma merkezi yöneticileri olabileceği gibi, müşteri şikayetleri ya da çeşitli
araştırma kuruluşları da olabilmektedir (Erol, Bayraktaroğlu ve Çivi 1999: 65)
 Ön eleme: Yeni ürün geliştirme süreci oldukça riskli ve pahalıdır. Firmalar ideal
bir biçimde bir ürünün pazarda uygulanabilirliğini en erken adımlarda anlayabilmek için ön
eleme aktiviteleri ve süreçleri ele almalıdır. Bu nedenle de firmalar genellikle pazarlama, arge, üretim ve finans departmanlarından insanların olduğu bir çalışma grubu kurarak ürünün
pazarda uygulanıp uygulanamayacağını analiz etmektedirler (Tengillimoğlu 2011: 187).
 Kavram geliştirme ve test etme: Kavram geliştirme, ilk iki aşamada oluşturulan
ürün fikirlerinin şekillendirilip; daha tam bir ürün kavramı haline getirilmesidir (Mucuk
2014b: 137). Bu aşamada ürünün bir kavram olarak geliştirilmesi ve bu kavramın test
edilmesi çalışmaları yürütülmektedir (Kozak 2006: 147). Burada geliştirilen ürün ile pazarı
temsil eden örnek bir hedef kitle üzerinde çok maliyet ve çaba gerektirmeyen testler
gerçekleştirilerek fayda, fiyat, ürün satın alma davranışı hakkında bilgi elde edilebilir.
 Ticari analiz: Ön eleme aşamasından geçen bir ürün fikri ticari
değerlendirmelerin daha çok ön plana çıktığı ticari analiz aşamasına tabi tutulur (Zikmund,
d’Amico 2002: 270). Bu aşamada, yapılan ürünün geliştirme maliyeti, geliştirme süreci, ticari
uygulanabilirlik, piyasa potansiyeli, muhtemel fiyatlar, yapılması gereken yatırımlar gibi
çeşitli konularda tahminlerin yapılması söz konusudur. Bu sonuçlar esas alınarak ürünün
geliştirilme durumuna karar verilmektedir (Mucuk 2014b: 138).
 Ürünün geliştirilmesi: Bu aşamada önerilen yeni ürün fikri ürün kavramından
ürünün ilk örneğine dönüştürülmektedir. Bu sürecin başlarında geliştirme departmanı ürünün
bir örneğini geliştirir. Pazarlamacılar temel pazarlama stratejilerini burada geliştirir; ürünün
fiziksel özellikleri, ambalaj tasarımı, marka adı ve pazar bölümlendirme stratejileri ile ilgili
kararlar bu aşamada verilir. Bunlara ek olarak ilk reklam, fiyatlandırma ve dağıtım stratejileri
bu aşamada planlanır. Ürünün üretim fizibilitesi makul maliyetler çerçevesinde detaylı olarak
bu aşamada incelenebilir (Zikmund, d’Amico 2002: 270; Lamb, Hair ve McDaniel 2005: 307308).
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 Pazar testleri: Bu aşamada firmalar yeni geliştirdikleri ürünleri ile ilgili olarak
tüketici tepkilerini ölçmek amacıyla pazarda ürünü test etmektedirler. Bu testlerin amacı
ürünün gerçek iş yaşamı koşullarında başarılı olup olamayacağını görmektir. Eğer ürün
başarılı olursa, firma bir sonraki aşamaya geçerek ürünü pazara sunabilir, başarısız olursa
belirli değişiklikler yaparak ürünü tekrar pazara sunabilir ya da tamamıyla projeyi bitirebilir
(Boone, Kurtz 2004: 267).
 Pazara sunuş: Yeni ürün geliştirme sürecindeki en son aşama ürünün pazarda var
olmasını sağlayan pazara sunuş aşamasıdır. Ürünü pazara sunmak; üretim malzemelerinin ve
hammaddelerin siparişi, üretime başlamak, envanter oluşturmak, ürünleri dağıtım
merkezlerine göndermek, satış gücünü eğitmek, pazara yeni ürünü ilan etmek ve potansiyel
müşterilere ürünün reklamını yapmak gibi birçok görevi sırası ile yapmayı gerektirir. Ürünün
daha işletme içerisinde pazara sunuş kararının alınması ile gerçekten pazara sunulması
arasındaki zaman değişkendir (Lamb, Hair ve McDaniel 2005: 309).

7.3. Ürünün Yaşam Seyri
Her canlı ya da toplumsal örgütler gibi, ürünlerin de bir yaşam süreleri vardır. Kimi
ürünler uzun bir süre yaşarken, kimi ürünlerin ömrü kısadır. Ekmek, su gibi ürünlerin yaşam
seyirleri düzgün bir eğilim gösterirken, bazı ürünlerin yaşamları bir eğri biçimindedir
(İslamoğlu 2006: 266). Ürün yaşam eğrisi kavramı uzun süredir işletmecilik literatüründe
tartışılan konulardan biri olarak kendini göstermektedir. Bu kavram, bir işletmenin ürünlerinin
satışlarının zaman içindeki gelişimini, biyolojik bir benzetme ile, çeşitli dönemler veya
aşamalar halinde inceleyen basit yapılı bir model olarak ortaya atılmış bulunmaktadır (Mucuk
2014b: 139). Ürün yaşam eğrisi, ürünlerin pazara ilk sunuluşundan pazardan çekilme
aşamasına kadar geçen süre içinde geçilen aşamalardır (Tengillimoğlu 2011: 187).
Bir ürün, “sunuş”, “büyüme”, “olgunluk” ve “büyüme” olmak üzere dört ana
aşamadan geçmektedir. Ürünün hayat seyri kavramı bir markayı, bir ürün biçimini ya da ürün
kategorisini analiz etmek için kullanılabilir. Bir ürünün bu aşamalardan herhangi birinde
geçirdiği zaman değişmektedir. Eğlence sistemleri gibi ürünler haftalar içerisinde sunuş
sürecini aşabilirken, çamaşır makinesi gibi ürünler ise yıllarca olgunluk aşamasında
olabilmektedir. Ürün yaşam eğrisi pazarlamacılara ürün yaşam eğrisinin uzunluğunu ya da
hangi aşamada ne kadar kalacağını söylememektedir. Bu sadece pazarlamacılara gelecek
aktiviteleri tahmin etmelerinde yardımcı olan ya da onlara uygun stratejileri öneren bir araçtır
(Lamb, Hair ve McDaniel 2005: 309).
Pazarlamacılar, ürünün hangi yaşam eğrisinde olduğunu ortaya koyduktan sonra daha
fazla pazar payı, büyüme ve karlılık getirecek şekilde stratejileri içinde bulunduğu aşama
çerçevesinde ele almalıdır. Yani, ürün eğer olgunluk aşamasında ise, o ürünün gerileme
aşamasına geçmesini engelleyecek şekilde ya üründe farklılaşma ya da reklam faaliyetleri
uygulayarak marka farkındalığını tüketicilerde tekrar yaratma yoluna gidilebilmektedir.
Sunuş: Sunuş aşaması, ürün ilk kez pazara sunulduğunda başlamaktadır. Sunuş biraz
zaman almakta olup, satışlar yavaş yavaş artmaktadır. Bu aşamada, diğer aşamalara göre
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satışlar düşük olduğundan ya da dağıtım ve tutundurma maliyetleri yüksek olduğundan ötürü
karlılık yoktur, zarar vardır ya da çok düşüktür. Dağıtıcıları desteklemek amacıyla ve envanter
oluşturmalarını sağlamak amacıyla onlara yüksek harcamalar yapılır. Müşterilerin ürün
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve ürünü denemelerini sağlamak amacıyla
tutundurma yatırımları yüksek olmaktadır (Armstrong ve Kotler 2009: 173). Ürün deneme
niteliğindedir, fiyatı yüksektir ve çok fazla rakip yoktur.
Büyüme: Büyüme aşamasında, ürünün talebinin artmasına bağlı olarak satışlar ve
karlılık belirli bir büyüme hızıyla artmaktadır. Bu aşamada rakipler pazara girmektedir. Eğer
karlılık yüksek görünüyorsa ve cezbedici ise rakiplerin sayısı daha fazla olmaktadır. Firmalar,
pazar paylarını ve satışları arttırmak amacıyla bu aşamada fiyatları düşürmektedirler (Etzel,
Walker, Stanton 2004: 245). Ürün artık deneme niteliğinde değildir, ürün ile ilgili
iyileştirmeler yapılarak sorunlar ortadan kaldırılmıştır. Tutundurma faaliyetlerinin amacı
ikincil talep yani marka talebi yaratmaya yöneliktir. Dağıtım bu aşamada genişlemektedir.
Olgunluk: Olgunluk aşamasında satış ve karlılığın hızı azalarak artmaktadır. Satış ve
karlar öncelikle maksimum düzeye çıkmakta, sonrasında yavaş yavaş azalmaya
başlamaktadır. Bu aşamada ürüne ilgi azalmakta olup, yeni müşteriler bulunamamaktadır ve
buna bağlı olarak pazar doyma noktasına gelmektedir. Olgunluk aşaması ürünün en uzun süre
zaman geçirdiği aşamadır. Karlılık ve fiyatlar düşmeye devam ettiğinden, rakiplerin bir kısmı
pazardan çıkmaktadır (Lamb, Hair ve McDaniel 2005: 315). Ürüne ilgiyi arttırmak amacıyla
yeni modeller ya da tasarımda farklılaşma gibi pazarlama stratejileri burada uygulanmaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişimi mesajı değiştirilerek ürün satışları canlandırılmaya
çalışılmaktadır. Yaygın dağıtım söz konusudur.
Gerileme: Ürünlerin satışlarının dibe vurduğu aşamadır. İşletmenin pazardan çekilip
çekilmediği kararını aldığı aşamadır. Satışların ve karlılığın düşmesi müşteri isteklerinin
değişmesi, teknolojik farklılıklar artan rekabet gibi birçok nedene bağlanabilir. Pazarda kalan
firmalar sadece küçük bir pazar segmentine ya da sadık müşterilerine ürünlerini
sunmaktadırlar. Tutundurma maliyetleri azaltılarak fiyatlar daha da düşürülebilir (Amstrong
ve Kotler 2009: 282). Gerileme döneminde yönetimin uygulayabileceği başlıca üç strateji
alternatifi yer almaktadır: değişiklik yapmaksızın pazarda kalma, maliyetleri düşürme ve
markayı ya da ürün hattını pazardan çekme. Pazarda kalma stratejisinde rakiplerin pazardan
çekileceği beklentisi içinde pazarlama çabaları sürdürülür. Maliyetleri düşürme stratejisinde,
ürünle ilgili üretim tesisleri, bakım, ar-ge, reklam gibi çeşitli maliyetler mümkün olduğunca
düşürülmeye çalışılır. Bu strateji kısa vadede başarılı olur ve satışlar artarsa, sorun çözülmüş
olur; başarılı olmazsa pazardan çekme stratejisi uygulanır. Pazardan çekme stratejisinde
işletme ya ürünü tamamen bırakır ve onun hayat seyri sona erer; ya da alıcı bulabilirse onu
başka bir işletmeye satar (Mucuk 2014b: 144).

7.4. Ürünlerin Sınıflandırması
Ürünler tüketicilerin ya da kullanıcıların satın alma davranışlarına göre pazarlama
literatüründe tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünler olmak üzere iki ayrı grupta
incelenmektedir. İki ürün arasındaki en büyük farklılık kullanım amacıdır. Eğer kullanım
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amacı iş amaçlı ise, ürün endüstriyel ürün olarak ifade edilir; eğer kullanım amacı bireylerin
kişisel isteklerini karşılamak ise, ürün tüketim ürünü olarak ifade edilir (Lamb, Hair ve
McDaniel 2005: 274).
Tüketim ürünleri: Kişisel ve hane halkı ihtiyaçlarını gidermek için son tüketici
tarafından satın alınan ürünlerdir (Akat 2003: 93; Şahin 1995: 76; Groucutt 2005: 171). Bu
ürünler tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına ve davranışlarına göre göre “kolayda ürünler”,
“beğenmeli ürünler”, “özellikli ürünler” ve “aranmayan ürünler” olarak sınıflandırılmaktadır
(Altınbaşak, Akyol, Alkibay vd. 2008: 374).
Kolayda ürünler: Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşıladıkları, az miktarda, sık sık
ve en kolay biçimde, en yakın yerden satın almak istedikleri ürünlerdir (Tengilimoğlu 2011:
170; Kotler ve Armstrong 2008: 220). Tüketici, söz konusu ürünü, satın almaya gitmeden
önce, bilir ve çok çaba harcamadan ürünü satın alır. Fiyat ve kalite karşılaştırması yapmak
için ek bir çaba veya zaman harcamamaktadır (Şahin 1995: 76). Burada pazarlamacıların
markalarını tüketicilerin aklında konumlandırması için marka farkındalığı oldukça önemlidir
(Groucutt 2005: 171). Ekmek, sabun, sakız gibi ürünler kolayda ürünlerdir.
Beğenmeli ürünler: Beğenmeli ürünler, müşterilerin uygunluğunu, kalitesini, fiyatını
ve tarzını dikkatli bir biçimde karşılaştırdığı daha az sıklıkla satın aldığı tüketim ürünleri ve
hizmetleridir. Beğenmeli ürün ve hizmetleri satın alırken, tüketiciler bilgi toplamak ve
karşılaştırma yapmak için çok zaman ve emek harcamaktadır. Örneğin, mobilya, kıyafet,
kullanılmış araçlar, beyaz eşya, otel ve uçak hizmetleri beğenmeli mallara örnektir.
Beğenmeli ürün pazarlamacıları genellikle ürünleri alış veriş merkezleri aracılığıyla
dağıtmaktadırlar; ancak müşterilerine daha iyi karşılaştırma yapmalarını sağlamak amacıyla
daha derin satış desteği de sunmaktadırlar (Kotler ve Amstrong 2008: 221; Kotler ve Keller
2006: 374).
Özellikli ürünler: Bir tek olarak ya da çok özelleştirilmiş olarak üretilen ve belirli bir
tüketici grubunun özel istek ve ihtiyaçlarını karşılayan, alıcıların elde etmek için zaman ve
para harcamayı göze aldığı ürünlerdir. Bu ürünlerde genellikle belirli bir marka tercih edilir
ve bu marka yerine başka bir marka tercih edilmez. Tercih edilen marka, fiyat kriterinden
daha önemlidir. Örneğin, pahalı otomobiller, kürk, pırlanta, elmas, tekne bu ürünlere örnek
gösterilebilir (Tenekecioğlu 2003: 133-134).
Aranmayan ürünler: Aranmayan ürünler, tüketicilerin hakkında bilgi sahibi olmadığı
ve bu mallara ilişkin bir ihtiyaç ya da fayda fark ettirilene kadar satın almayı düşünmedikleri
ürün veya hizmetlerdir (Groucutt 2005: 175; Kotler ve Keller 2006: 374). Hayat sigortası,
mezar yeri, mezar taşı ve ansiklopediler aranmayan ürünlere örnek gösterilebilir. Aranmayan
ürünler için reklam ve kişisel satış desteği gerekmektedir (Kotler ve Keller 2006: 374).
Endüstriyel ürünler
Doğrudan son tüketiciye satılmayan, üretimde kullanılan veya alınıp üzerinde işlemler
yapıldıktan sonra satılan ürünlerdir. Bir başka tanıma göre ise, genellikle firmaların hedef ve
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amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla satın aldıkları ürünlerdir (Groucutt 2005: 176). Makine
ve teçhizat, ekipman (işletme gereçleri), hammaddeler, sarf malzemeleri, yedek parçalar,
donanım- tesisat, nitelikli ürünler, yazılımlar ve endüstriyel hizmetler olarak
sınıflandırılmaktadır (Mucuk 2014b: 131; Altınbaşak, Akyol, Alkibay vd. 2008: 374).
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Uygulamalar
Bu uygulama ile öğrencinin, ürünün hayat seyrinin neden önemli olduğunu
değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
1) Piyasada uzun süre var olan bir ürün düşünün. Bu ürünün zaman geçtikçe fiyatı
artmakta mı, yoksa nispi olarak azalmakta mı? Ürünün ilk çıktığı dönemde yürütülen reklam
kampanyaları ile daha sonraki dönemde yürütülen kampanyalar arasında fark var mı?
Değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Ürünün hayat seyri dönemleri sizce bir pazarlama yöneticisini neden ilgilendirir?
2) Piyasada bugün var olan ürünlerin kaçı 20 yıl önce de vardı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; ürün geliştirme, ürünün hayat seyri dönemleri ve ürün sınıflandırması
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Ürün hattı nedir?
2) Ürünün üç düzeyini sıralayınız.
3) Yeni ürün geliştirme süreci aşamalarını sıralayınız.
4) Ürünün hayat seyri dönemlerini sıralayınız.
5) Tüketim ürünleri kaça ayrılır? Sıralayınız.
6) Aşağıdakilerden hangisi yeni ürün geliştirme sürecinin aşamalarından biri
değildir?
a) Ön eleme
b) Ticari analiz
c) Pazar testleri
d) Pazarlama karması
e) Pazara sunuş
7) Aşağıdakilerden hangisi ürünün hayat seyri dönemlerinden biri değildir?
a) Sunuş
b) Emekleme
c) Büyüme
d) Olgunluk
e) Gerileme
8) Yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasında ürün bilfiil üretilir?
a) Yeni ürün fikirlerinin toplanması
b) Ön eleme
c) Kavram geliştirme ve test etme
d) Ürünün geliştirilmesi
e) Ticari analiz
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9) İlaç, bir eczacı için ne tür üründür?
a) Kolayda ürün
b) Endüstriyel ürün
c) Beğenmeli ürün
d) Aranmayan ürün
e) Özellikli ürün
10) Aşağıdakilerden hangisi tüketim ürünü türleri arasında yer almaz?
a) Endüstriyel ürün
b) Kolayda ürün
c) Beğenmeli ürün
d) Aranmayan ürün
e) Özellikli ürün

Cevaplar
1) Ürün hattı, aynı tür ihtiyaçları karşılamaları, birlikte kullanılmaları, aynı tür
tüketici gruplarına satılmaları, aynı dağıtım kanallarıyla pazarlanmaları veya aynı fiyat
aralığında olmaları nedeniyle aralarında sıkı bir bağlılık bulunan ürün grubudur.
2) Temel fayda- gerçek ürün- genişletilmiş ürün
3) Yeni ürün fikirlerinin toplanması- ön eleme- kavram geliştirme ve test etme- ticari
analiz- ürünün geliştirilmesi- pazar testleri- pazara sunuş
4) Sunuş- büyüme- olgunluk- gerileme
5) Dörde ayrılır: kolayda ürünler- beğenmeli ürünler- özellikli ürünler- aranmayan
ürünler
6) d, 7) b, 8) d, 9) b, 10) a
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8. FİYATLANDIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Fiyat Kavramı ve Önemi
8.2. Fiyatlandırmanın Amaçları
8.3. Fiyatlandırma Süreci
8.4. Fiyatlandırma Stratejileri
8.5. Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Fiyatın tanımını yaparak, niçin önemli olduğunu tartışınız.
2) Fiyatlandırmanın
amaçlarını
konumlandırmadaki işlevini açıklayınız.

sıralayınız

ve

ürünü/

malı/

hizmeti

3) Rakip işletmelerin arz, fiyat ve maliyetlerinin tahmin edilmesinin; bir ürün, mal
veya hizmetin fiyatlandırılması sürecindeki yeri ve önemini tartışınız.
4) Fiyatlandırma stratejilerinden olan “pazarın kaymağını alma” stratejisinin içeriği
hakkında bilgi veriniz.
5) Sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma uygulamaları kaç başlık altında ele alınabilir?
Bu başlıkları sırasıyla tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Fiyat Kavramı ve Sağlık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Okuyarak, fikir yürüterek,
Hizmetlerindeki Fiyatlandırma alanındaki bilimsel bilgiye
araştırarak, uygulayarak ve
Uygulamaları
ulaşma
tartışmalara katılarak
Konu

Kazanım

Fiyat Kavramı ve Sağlık
Güncel literatürü izleme,
Okuyarak, fikir yürüterek,
Hizmetlerindeki Fiyatlandırma değerlendirme, uygulayabilme araştırarak, uygulayarak ve
Uygulamaları
bilgisine sahip olma
tartışmalara katılarak
Fiyat Kavramı ve Sağlık
Birey olarak görev, hak ve
Hizmetlerindeki Fiyatlandırma sorumlulukları ile ilgili yasa,
Uygulamaları
yönetmelik, mevzuat ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Fiyat Kavramı ve Sağlık
Pazarlama yönetimi ve
Okuyarak, fikir yürüterek,
Hizmetlerindeki Fiyatlandırma süreçlerine uygun davranma ve araştırarak, uygulayarak ve
Uygulamaları
bu süreçlere katılım
tartışmalara katılarak
Fiyat Kavramı ve Sağlık
Öğrenme hedeflerini
Hizmetlerindeki Fiyatlandırma belirleme
Uygulamaları
ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Fiyat Kavramı ve Sağlık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Okuyarak, fikir yürüterek,
Hizmetlerindeki Fiyatlandırma alanı ile ilgili sahip olduğu
araştırarak, uygulayarak ve
Uygulamaları
bilgi birikimini kullanarak bir tartışmalara katılarak
çalışmayı bağımsız olarak
yürütme
Fiyat Kavramı ve Sağlık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Okuyarak, fikir yürüterek,
Hizmetlerindeki Fiyatlandırma alanında çalışan diğer meslek araştırarak, uygulayarak ve
Uygulamaları
grupları ile işbirliği içinde ekip tartışmalara katılarak
üyesi olarak sorumluluk alma
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Anahtar Kavramlar


Fiyat



Fiyatlandırma



Fiyatlandırma yöntem ve stratejileri



Sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma
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Giriş
Bir işletmenin ürün veya hizmetlerinin pazarlanmasını etkileyen faktörlere pazarlama
karması denilmektedir. Pazarlamanın 4P’si olarak bilinen pazarlama karması unsurlarından
biri olan fiyat, işletme karlılığının, işletmenin ürünlerine biçtiği fiyat vasıtasıyla doğru orantılı
bir şekilde artması veya azalması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır.
Gerek üretim gerekse de hizmet işletmeleri için fiyat, önemli bir pazarlama değişkenidir.
Fiyata ilişkin kararların alınması; işletmelerin piyasadaki başarısında hayati bir öneme sahiptir.
Fiyatlar, ekonomik koşullara, tüketicilerin fiyat hakkındaki düşüncelerine, pazardaki rekabete,
talebin düzeyine, tüketicilerin ürün/ mal veya hizmete dair ihtiyaçlarının acil olup olmama
durumuna göre belirlenebilmektedir. Fiyat ve fiyatlandırma kavramını hizmet sektöründe
ayrıcalıklı kılan; hizmetin soyut bir kavram olması ve fiziksel bir varlığa sahip olmamasıdır.
Bu durum tüketicilerin hem fiyata karşı tutumlarını, hem de fiyat saptama mekanizmasını
yakından etkilemektedir. Hizmet sektörünün bir dalı olan sağlık hizmetlerinde de, fiyat ve
fiyatlandırma kavramları oldukça önem kazanmaktadır.
Genel olarak sağlık hizmetleri fiyatlandırması ile sağlık dışı hizmet, mal veya ürünlerin
fiyatlandırılması benzer ilke ve tekniklere sahip olsa da, sağlık hizmetlerinin kendine has
özellikleri; soyut olma, üretildiği anda tüketilme (stoklanamama), hizmet kalitesinin
değişkenliği, acil özellikte olma, başka mal ve hizmetler ile ikame edilememe, talebin düzensiz
olması, talebi belirleyenin hasta değil, hekim olması ve hizmeti alan ile sunan arasında bilgi
asimetrisinin olması gibi birtakım faktörlerden dolayı sağlık hizmetlerinin pazarlanmasında
ve fiyatlandırılmasında farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca diğer hizmetlerden
farklı olarak gerek hükümetlerin, gerekse de meslek kuruluşlarının koyduğu tıbbi etik kurallar,
sağlık hizmetlerinde birtakım pazarlama ve fiyatlandırma faaliyetlerinde sınırlandırmalar
teşkil etmektedir.
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8. FİYAT KAVRAMI VE ÖNEMI
Ürününüzün değeri için ne fiyat istemelisiniz? Bu soruya karşılık “Drucker” ve “Corey”
şu cevapları vermişlerdir:
“Yüksek fiyatlara tapınmak, daima rakipler için bir pazar yaratır.” (Peter Drucker)
“Fiyatlandırma
belirlemektir.

sanatı;

fiyatı,

ürünün

tüketici

için

değerine

eşit

Bundan daha azı, potansiyel karlardan fedakarlıktır.” (E. Raymond Corey)
Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan fiyat kavramıyla ilgili, çeşitli
bakış açıları çerçevesinde yapılmış olan birçok farklı tanım mevcuttur. Günlük hayatta her gün
sıkça karşılaşmış olduğumuz fiyat; belirli bir ürün veya hizmet elde etmenin karşılığında
ödenmesi gereken para olarak tanımlanabilir (Kotler, Armstrong 1996: 340). Başka bir ifadeyle
fiyat; bir mal veya hizmetin birim değerinin para ile ifade edilmiş halidir. Pazarlama karması
elemanları açısından düşünüldüğünde fiyat, bu elemanlar arasında gözle görülebilir bir unsur
olarak yerini almaktadır. Genellikle rakamlar ile ifade edilmesine karşın fiyat kavramı, birçok
değişkeni içerisinde barındırmaktadır. Fiyat; pazarlama karması elemanları arasında en esnek
olanıdır ve pazarlama yöneticilerinin yaygın olarak başvurduğu ilk rekabet silahıdır (Friedman
2001: 7).
Genel itibariyle fiyat, alıcı ile satıcı arasındaki değişimin aracı olup, her iki tarafın da
amaçlarına ulaşmasında oldukça önemli bir rol almaktadır. Kullanım yerlerine göre fiyat;
apartman aidatı, hasta muayene ücreti, tiyatro bilet ücreti, kira bedeli, faiz, komisyon, ücret,
vergi ve benzeri isimlerle de karşılanabilmektedir (Tengilimoğlu 2000a: 193). Bu bağlamda
fiyatı sadece, ödenen parasal bir bedel olarak görmek doğru bir yaklaşım değildir. Paraya ek
olarak harcanan zaman ve emeklerin toplamı fiyatı meydana getirir. Örneğin bir bilgisayar alma
kararı verecek olan tüketici; ürün araştırması yapmak, ürünleri karşılaştırmak ve
değerlendirmek için zaman ve emek harcar. Ürünün tüketici tarafından satın alınmasından sonra
ise; ürünün montajı, ürünle ilgili eğitim veya yaşanan sorunların çözümleriyle ilgili de birtakım
işgünü kaybı gibi ekstra maliyet kalemleri ortaya çıkabilir (Tokol 2007: 17). Dolayısıyla fiyat;
tüm bu maliyetlerin bileşimi şeklinde düşünülüp ele alınması gereken bir kavramdır.
Fiyatlandırma duyarlı bir karar alanıdır. Fiyat, tüketicinin cebinden çıkan para ile ilgili
olduğu için bir mal veya hizmeti satın alırken dikkatleri ilk çeken özelliktir. Bu nedenle, fiyat
ile ürünün değeri arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Bir mal veya hizmetin fiyatının uygun
olması, müşteriyi mala çekerken; yüksek olması ise müşteriyi maldan soğutmaktadır. Bu
konuda yapılacak olan bir yanlışın bedeli oldukça ağır olacağı için, işletmeler genelde fiyat
dışındaki pazarlama araçlarıyla rekabet etmeyi tercih ederler. Örneğin işletmeler fiyat ile
oynayacaklarına malın ambalajını, miktarını değiştirirler veya reklam bütçelerini arttırarak
talebi yükseltmeye çalışırlar (Parsa 2004: 21). Fiyatın bu önemli konumu nedeniyle pazarlama
bileşenleri bazı yazarlar/ akademisyenler tarafından fiyat- fiyat dışı pazarlama bileşenleri
şeklinde iki grupta sınıflandırılmıştır.
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Fiyat, öncelikle iktisatçılar tarafından üzerinde durulmuş ve çeşitli kuramlar ile
geliştirilmiş önemli bir konudur. İktisatçıların geleneksel fiyat yaklaşımlarından farklı olarak
kabul edilen fiyatın; hem ekonomik sistem, hem işletmeler, hem de tüketiciler açısından önemi
büyüktür (Yükselen 2014: 229).
Ekonomik sistem açısından fiyatın ele alınması temelde makro bakış açısını
yansıtmaktadır. Pazara dayalı ekonomilerde ekonomik hayatın en temel düzenleyicisi fiyattır.
Bir mal veya hizmetin pazar fiyatı, ücretleri, rantları, faizi ve karları; daha genel bir ifadeyle o
mal veya hizmete üretim sürecinde katılan ve üretim faktörü adı verilen girdilerin fiyatlarını
etkiler. Yüksek ücretler işgücünü, yüksek faiz oranları ise sermayeyi kendisine çeker. Böylece
pazar ekonomisinde ve karma ekonomilerde fiyat, sınırlı olan kaynakların dağılımını düzenler
(Mucuk 2012: 154).
İşletmeler açısından fiyatın ele alınması ise temelde mikro bakış açısını yansıtmaktadır.
Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde fiyat, önemli bir değişkendir. Fiyat; işletmenin
pazarlama programının devlet düzenleme ve müdahalelerinden en fazla etkilenen tarafıdır. İş
hayatını düzenleyen çeşitli yasaların her ülkede fiyat ve fiyatlandırma konusundaki sınırlayıcı
etkileri genellikle diğer alanlardan daha çok kendini hissettirir. İşletmelerin mal veya
hizmetlerine biçtiği fiyat, o mal veya hizmete olan talebi geniş ölçüde etkiler. İşletmenin,
rakipler karşısındaki konumu ve pazar payını etkilemesi, gelirler ve karlar üzerinde kendisini
gösterir. Dolayısıyla fiyat, işletmelerin pazarlama programlarını da etkiler. İşletme yönetimi,
ürün planlaması çerçevesinde kaliteyi yükseltmeye karar verirse bu karar, pazarın/ hedef
kitlenin daha yüksek bir fiyatı ödeyebileceği düşünüldüğünde uygulama alanı bulabilir
(Tengilimoğlu 2012b: 201).
Tüketiciler açısından ele alındığında da, fiyatın oldukça önemli bir konumda olduğu
ileri sürülebilir. Tüketiciler; yüzeysel de olsa satın alacakları mal veya hizmetlerin fiyatlarına
bakarak, o mal veya hizmetin kalitesi hakkında fikir sahibi olabilirler (Özer 2012: 164). Çeşitli
katkıları yanında, fiyatın psikolojik etkileri de pazarlama açısından oldukça önemlidir.
Tüketicilerin; üretici ya da aracı işletme hakkında yeterli düzeyde bilgilerinin olmadığı
durumlarda yüksek fiyatın, tüketiciler için iyi bir kalite göstergesi olarak kabul edildiğini
söylemek mümkündür (Mucuk 2012: 154).
Pazarlama açısından fiyatı önemli hale getiren nedenlerden birisi de fiyatın satışlar
üzerindeki etkisinin, diğer pazarlama bileşenlerine göre daha kolay izlenebilmesidir. Örneğin
fiyat düzeyinde yapılacak % 10’luk bir indirimin karşısında tüketicilerin ne yapacaklarını
tahmin etmek, hizmet düzeyini % 10 arttırma karşısında ne yapacaklarını tahmin etmekten daha
kolaydır (İslamoğlu 2013: 404). 1990’lı yılların sonlarında Chrysler ve Ford, ABD’de Japon
otomobillerine karşı fiyat indirimleri, düşük faizli krediler ve promosyonlar gibi çeşitli
yöntemlerle fiyatlarını düşürme yoluna gitmişlerdir. Bütün bu çabalar satışlarda sürekli bir talep
artışı sağlamak yerine sadece kısa süreli bir artış sağlamıştır. Bunun nedeni; Japon
otomobillerine karşı kalitenin, hizmetin ve tasarımın ön plana çıkarılması yerine, promosyonun
ön plana çıkarılmasıdır. Tüketicilerin tepkisi ise: “Eğer otomobilinizin fiyatını o kadar
düşürebiliyorsanız, malınız o kadar kaliteli değildir.” şeklinde olmuştur (Proctor,
Kitchen2002: 147). Örnekten de anlaşılacağı üzere fiyat indirimlerinin her zaman talepte bir
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artış sağlamadığı (özellikle uzun dönem için) ileri sürülebilir.

8.1.Fiyatlandırmanın Amaçları
Fiyatlandırmada öncelikle; işletmenin temel amaç ve hedeflerine uygun fiyatlandırma
yöntemleri seçilerek, belirli ürün veya hizmet dizileri için özel amaçlar saptanır. Fiyatlandırma
amaçlarının tüm işletmeyi etkileyecek yapıda olması, bu amaçların belirlenmesinde ve
uygulanmasında tüm işletmenin işbirliği ve koordinasyonunu gerektirmektedir (Tengilimoğlu
2013c: 179). Fiyatlandırma amaçları, işletmeden işletmeye farklılık göstermekle birlikte genel
olarak; karlılık, satış hacminin arttırılması, rekabet, ürünün konumlandırılması ve imaj
geliştirme olmak üzere, Şekil 8.1’de de görüldüğü gibi toplam beş başlık altında ele alınabilir.

Şekil 8.1. Fiyatlandırma Amaçları
Karlılık Amacı: Karın maksimize edilmesi, fiyatlandırmada en çok kullanılan
amaçlardan birisidir. İlk anda pek de olumlu karşılanmayan, tüketici aleyhine bir amaç olarak
yorumlanabilse de karın maksimizasyonu, sanıldığı gibi fiyatın yükselmesi anlamına gelmez.
Burada sözü edilen, işletmenin toplam karını en üst düzeye getirme çabasıdır (Yükselen 2014:
239). Bu bağlamda düşük fiyatlar ile fiyatlandırma, firmanın pazar büyüklüğünü genişletebilir
ve daha iyi satış ve kar sonuçları elde etmesini sağlayabilir. Örneğin; cep telefonlarının fiyatları
yüksekken sadece iş adamları ve yüksek gelir grubuna üye kişiler bu ürünü satın alırlardı.
Üreticiler fiyatı düşürdükleri zaman ise, neredeyse herkes en az bir tane cep telefonu satın
alabilme imkanına kavuştu (Perreault, Cannon, McCarthy 2013: 79).
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Satış Hacminin Arttırılması Amacı: İşletmeler, pazarda yaşamlarını sürdürebilmek
için belirli bir satış geliri hedefine ulaşmak zorundadırlar. Bu hedeflerden ilki; belirli bir
dönemde belirli bir satış düzeyine ulaşmaktır. Satıcılar, çeşitli özendirmeler ile yüksek bir satış
düzeyi hedefini gerçekleştirebilirler. Ancak bu, her zaman yüksek bir karlılık getirmeyebilir.
İkinci hedef ise; pazarda belirli bir paya ulaşmaktır. İşletmeler, pazar payı ve karlılık arasındaki
doğrudan ilişkiden dolayı uygulayacakları fiyat stratejileri ile en yüksek pazar payına ulaşmayı
hedeflerler (Kazımov 2004: 44). Satış hacmini arttırma ile karın maksimize edilmesi kavramları
birbirleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Satış hacmini arttırmak için düşük bir fiyat
konulabilir ancak bununla sağlanan kar, arzu edilen düzeyden daha düşük olabilir. Yüksek
fiyat politikası da kısa dönemde yüksek kar getirir ancak piyasaya rakipleri çekerek daha
sonra fiyat indirimlerine neden olur. Dolayısıyla karın yeniden değişmesi kaçınılmaz hale
gelir (Tengilimoğlu 2012b: 210).
Rekabet Amacı: Rekabetle ilgili olarak Michael Porter; bir işletmenin uygun ve
dayanıklı bir rekabet avantajı oluşturduğunda, diğer işletmelere karşı rekabet yarışını
kazandığını ifade etmiş ve işletmelerin rekabet avantajına sahip olmasını, bıçaklı bir saldırıda
silahının olmasına benzetmiştir. Bu bakış açısı yanlış değildir; fakat bugün birçok avantaj
işletmeler için dayanıklılığını yitirmektedir. Günümüz iş dünyasında işletmeler için avantajlar
geçici olup, bir şirketin tek bir avantajla değil, zaman içerisinde bir avantajın üzerine bir diğerini
koyarak rekabet yarışını kazanması daha sık yaşanan bir durum halini almıştır. Örneğin
Japonlar bu anlamda işin kompetanı haline gelmişlerdir. İşe düşük fiyatla başlayıp, ardından
daha iyi özellikleri, daha iyi kaliteyi ve daha hızlı performansı ekleyip satış işlemini
gerçekleştirmektedirler. Bunun dışında büyük işletmeler de temel bir fikrin çevresinde
toplanmış ve hepsi birbirini pekiştiren bir dizi avantajı bir araya getirmişlerdir. Örneğin; Wall
Mart, Ikea ve South West Airlines şirketlerinin hepsi, kendi sanayilerinde en düşük fiyatları
tüketicilere sunmalarını sağlayan bir dizi emsalsiz rekabet stratejisi uygulamasına sahiptirler.
Dolayısıyla bu uygulamaların yalnız küçük bir kısmını taklit edebilen rakiplerin, büyük bir
rekabet başarısı elde etmeleri kolay olmayacaktır (Kotler 2015: 139).
Ürünü Konumlandırma Amacı: Bu amaç doğrultusunda işletmeler fiyatı, mal ve
hizmetlerini umulur alıcılar için konumlandırma aracı olarak görmektedirler. Örneğin;
ürünleri için yüksek fiyatlar belirleyen işletmeler, tüketicilere bu ürünlerin nitelikli olduğu,
prestij sağladığı ve kendilerine doygunluk getirdiği yönünde algı yaratmak için çaba
gösterirler. Bu yönleriyle konumlanan ürünlerin daha düşük fiyatlar ile satılması, ürünün
pazar piyasasındaki konumunu zedeler ve satışları olumsuz bir şekilde etkiler. Hizmet,
piyasada yerini buluncaya kadar konumlandırma fiyatı geçerli olur. Sağlık hizmetlerinden
örnek vermek gerekirse; göz hastanesine getirilen yeni bir teknik, bu teknik pazarda yerini
bulup benimsenene kadar uygun fiyatlar ile pazara sunulabilir. Fakat ürün veya hizmetin bu
şekilde konumlandırılmaya çalışılması, sağlık hizmetleri için son derece riskli bir
uygulamadır (Tengilimoğlu 2013c: 180).
İmaj Geliştirme Amacı: Burada temel amaç; firma imajını veya ürün değerini
yaratmaktır. Özellikle prestij fiyatlandırma yöntemiyle fiyatlar, rakiplere kıyasla daha yüksek
tutulabilir veya rakiplerden daha ucuza satarak en ucuz firma imajı yaratmak amaçlanabilir
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(Berkowitz 1996: 146).

8.2.Fiyatlandırma Süreci
Fiyat belirleme aşaması, işletmenin içsel ve dışsal faktörlerini dikkate alarak
gerçekleştirdiği bir süreçtir (Badem, Fırat 2011: 86). Bu süreç; fiyatlandırma hedeflerinin
belirlenmesi, talebin saptanması, maliyetlerin tahmin edilmesi, rakiplerin fiyat ve
maliyetlerinin tahmin edilmesi, bir fiyatlandırma yönteminin seçilmesi ve kesin fiyatların
ayarlanması olmak üzere, Şekil 8.2’de görüldüğü gibi toplam altı aşamadan oluşmaktadır.

Şekil 8.2. Fiyatlandırma Süreci
Fiyatlandırma Hedeflerinin Belirlenmesi: Bu aşamada işletmeler, fiyatlandırma ile
neyi hedeflediklerini saptayıp işe başlarlar. Örneğin işletme, pazarın egemenliğini eline mi
geçirmek istiyor veya tutundurma programlarını mı belirlemek istiyor, bu ve benzeri hedeflerini
belirlemelidir. Ayrıca işletmenin daha önceden belirlemiş olduğu pazarlama amaçları da göz
önünde bulundurulmalıdır (Kotler 2005: 58).
Talebi Tahmin Etme: İşletmeler bu aşamada öncelikle talebi tahmin etmelidir. Bu
konuda birçok teknik geliştirilmiştir. İşletme yöneticisi, söz konusu tekniklerden faydalanarak
pazar talebine ve işletmenin satışlarına ilişkin tahminler yapar. Örneğin; geçmiş dönemlerdeki
fiyat, satış miktarı ve talebi belirleyeceği varsayılan diğer faktörlere ilişkin verilerden
yararlanarak, istatistiksel analizler uygulayarak talep tahmini yapabilirler. Bunların dışında,
sınırlı bir biçimde de olsa deney yönteminden faydalanarak kurulacak deney düzenekleri ile
belirli mağazalarda çeşitli fiyatları uygulayıp, satış miktarını belirleyebilir ya da alıcılara farklı
fiyat düzeylerinde kaç birim ürün alıp almayacaklarını sorabilirler. İkinci aşamada talebin fiyat
üzerindeki esnekliği belirlenmelidir. Bazı teknikler laboratuvar koşullarında, bazıları da gerçek
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pazar koşullarında uygulanarak, talebin fiyat değişmeleri karşısında duyarlılığı saptanmaya
çalışılır (Yükselen 2014: 240).
Maliyetleri Tahmin Etmek: Maliyet, fiyatı etkileyen ve belirleyen önemli bir
faktördür. Pazarlama yöneticisi, maliyeti oluşturan giderlerin ayrıntılı bir analizini yapmalı,
hangi üretim miktarında maliyetin ne olacağını tahmin edip hesaplamalıdır. Bilindiği üzere,
üretim miktarı arttıkça birim maliyetler de düşer. Ancak bu düşüş, bir noktaya kadar sürer ve
bu noktadan sonra birim maliyetler artar. Söz konusu bu nokta; işletmenin üretim kapasitesinin
tümünü kullandığı durumdur. Bundan sonra üretimin artması, ek giderlere neden olacağından
dolayı, birim maliyetlerde artış başlar (Mucuk 2012: 159).
Rakiplerin Arz, Fiyat ve Maliyetinin Tahmin Edilmesi: İşletme, rakiplerin sunduğu
değer önerisine karşılık talep ettikleri fiyatları incelemelidir. Dolayısıyla işletmenin yalnızca
kendi analizlerine göre fiyat belirlemesi yeterli değildir. Çeşitli yollarla dağıtım kanallarının
her kademesindeki rakiplerin uyguladıkları fiyatı belirleyerek, kendisinin düşündüğü fiyat ile
kıyaslamalıdır (Torlak 2013: 169).
Bir Fiyatlandırma Yöntemi Seçilmesi: Fiyatlamada kullanılacak yöntemi belirleyen
politikalar, pazarlama politikalarına uygun olarak saptanır. Politika ışığında fiyatlama
yöntemi belirlenir. Bir işletmede fiyat belirlemede kullanılan başlıca dört yöntem vardır.
Bunlar; maliyete dayalı fiyatlandırma, talebe dayalı fiyatlandırma, rekabete dayalı
fiyatlandırma ve zorunlu fiyatlandırmadır (Yükselen 2014: 242).
Maliyete Dayalı Fiyatlandırma: En yaygın olarak kullanılan ve en adil olarak görülen
yöntemdir (Karafakıoğlu 2015: 170). Hizmet sektöründe uygulanması, diğer sektörlere kıyasla
daha zordur. Bunun nedeni; pratikte bir hizmet maliyetinin hesaplanması, ürün maliyetinin
hesaplanmasına göre çok daha zordur. Bunun nedenlerinden birisi; işletmedeki hizmetlerin
çokluğu ve karmaşıklığının oluşturduğu maliyet yapısıdır. Örneğin; bir estetik ameliyatın
maliyeti ile bir kalp ameliyatının maliyeti aynı olabilir; fakat fiyatları farklı olabilir. Burada
hizmet sektörünün farkları devreye girmektedir. Maliyete dayalı fiyatlandırma da kendi
arasında; maliyet artı kar marjı yöntemi ve hedef kar amaçlı fiyatlandırma yöntemi olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır (Tengilimoğlu 2013c: 180-181). Maliyete dayalı fiyatlandırma; kolay ve
anlaşılır olma gibi avantajlara sahip olmasına rağmen karmaşık ve rekabetçi iş dünyasında
verimli olamamaktadır (Tung, Capella, Tat 1997: 53).
Talebe Dayalı Fiyatlandırma: Bu yöntem, fiyat- talep ilişkisini belirleyerek işletme için
en faydalı fiyat düzeyinin matematiksel yolla belirlenmesini ifade eder. Bu yöntemin
uygulanabilmesi için, fiyat- talep ilişkisini kurmaya temel oluşturacak bilgilerin elde edilmesi
gerekmektedir. Talebe yönelik fiyatlandırmada, maliyet kalemleri göz ardı edilemez. Fakat
ikinci derecede önemlidir. Burada temel nokta; çeşitli fiyat düzeylerinde ne miktarda satışın
gerçekleşebileceğinin belirlenmesidir. Bu yöntem, işletmenin karını maksimize etmek için
marjinal gelir ile marjinal maliyeti birbirine eşitleyen fiyat düzeyine ulaşmaya çalıştığını
varsayar. Marjinal gelir ile marjinal maliyetin hesaplanabilmesi için; toplam maliyet
fonksiyonu ile birlikte talep fonksiyonunun da bilinmesi gerekir. Maliyete ve gelire dair tahmini
veriler ise işletmenin muhasebe bilgi sisteminden sağlanır (Badem, Fırat 2011: 88). Talebe
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dayalı fiyatlandırma; sık sık talebin zamanlamasını ve düzeyini değiştirmek için kullanılır. Acil
yardım bölümü tedavisi için biçilen yüksek fiyatı belirleyen maliyet değildir. Buradaki fiyat;
bu bölümün acil olmayan durumlarda kullanılmasını engellemek amacıyla belirlenmiştir
(Odabaşı, Oyman 2008: 81).
Rekabete Dayalı Fiyatlandırma: Bu fiyatlandırma yöntemi; rakiplerin, pazar liderinin
veya sektörün ortalama fiyatlarına göre hareket edilmesi yöntemine dayanmaktadır. Rekabete
dayalı fiyatlandırma, pazara bağlılık içerisindeki rakiplerin fiyatları baz alınarak yapılmaktadır.
Fiyatlandırmanın bu türü, fiyatlandırma sürecinde bazı maliyet yapılarının hiçe sayıldığını
göstermektedir. Bu tür bir yöntem, maliyetlerin düşürülmesinde de risklidir. Ayrıca dikkate
alınmayan sabit maliyetler nedeniyle mal veya ürüne yüksek fiyat biçilmesiyle ortaya çıkan
düşük satış miktarı, işletmenin giderlerinin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır (Ceran, İnal
2004: 77). Ek olarak bu yöntem, gerçek hayatta görülen fiyatlandırma şekillerinin en kolay
uygulananıdır. Rekabet fiyatının belirli bir yüzdesi içerisinde kalmak şartıyla, fiyat biraz daha
yüksek veya düşük tutulabilir. Rekabeti temel alma yönteminin en belirgin özelliği, firmanın
fiyat ile maliyet ve fiyat ile talep arasında değişmeyen bir ilişki sürdürmeye çalışmamasıdır.
Rekabete dayalı fiyatlandırmada; piyasa fiyatlarını esas alma ve kapalı zarf fiyatlandırma
yöntemleri oldukça fazla kullanılır (Tek 2000: 493).
Zorunlu Fiyatlandırma: Bu yöntemde fiyatlar, iç veya dış zorunlulukların etkisiyle
oluşur. Öncelikle fiyatlandırma kararlarının belirlenmesinde dikkate alınan yöntemler
maliyetler, rekabet veya talep değildir (Ceran, İnal 2004: 76). Çoğunlukla kamu işletmelerinin
masraflarının devlet tarafından karşılandığı ve arz kaynaklarının yetersiz olduğu sistemlerde
sosyal politikalar gereği bu fiyatlandırma yöntemi uygulanmaktadır. Türkiye’de faaliyette
bulunan kamu hastaneleri her yıl Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca ortaklaşa belirlenen
fiyatları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen fiyatları uygulamak
zorundadır. Özel hastaneler de; sosyal güvencesi olan hastalar için SGK fiyatlarını
uygulamaktadır. Özel muayenehane ve poliklinikler ise; Türk Tabipleri Birliği’nin uyguladığı
fiyatlar esas alınarak zorunlu fiyatlandırma yöntemini kullanmaktadırlar (Torlak 2013: 169).
Kesin Fiyatların Ayarlanması: Uygulanan yöntem sonucunda bulunan fiyat,
tekrarişletme ve pazar koşulları ışığında incelenir ve kesin fiyat saptanır (Yükselen 2014:
242).

8.3.Fiyatlandırma Stratejileri
Her işletme, fiyatlandırma amaçları ile tutarlı bir fiyatlandırma stratejisine sahip
olmalıdır. Fiyatlandırma stratejileri; malın yeni olup olmayışına, rekabet durumuna ve malın/
ürünün kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak fiyatlandırma stratejileri, uzun
dönemli etkileri olacak şekilde fiyatlandırma kararlarının tasarlanmasını ifade etmektedir
(Canbaz, Geroğlu 2015: 71). Bu stratejiler temel olarak, Şekil 8.3’te görüldüğü üzere, “pazarın
kaymağını alma”, “pazara girme”, “psikolojik fiyatlandırma”, “promosyon fiyatlandırma”,
“farklılaştırılmış fiyatlandırma” ve “ürün karması fiyatlandırması” şeklinde sıralanabilir.
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Şekil 8.3. Fiyatlandırma Stratejileri
Pazarın Kaymağını Alma Stratejisi: Esasen “Yağmur yağarken testileri doldurmak”
felsefesine dayanan bu stratejik yöntem, pazara yakın bir zamanda girişlerin olmayacağı;
fakat ileri dönemler için böyle bir ihtimalin gerçekleşebileceği varsayımına dayanır
(Tengilimoğlu 2013c: 183). Bu fiyatlandırma stratejisinde temel amaç; hedef alınan pazarda
yüksek fiyat ödeyebilecek mevcut ve muhtemel müşterilerden faydalanmaktır. Gelir düzeyi
yeterli, mal veya hizmeti satın alma arzusu kuvvetli olan pazar bölümlerinden başlayarak gelir
seviyeleri düşük ve satın alma arzusu daha az olanlara doğru sırayla gidilir. Bu strateji, kısa
dönemde hedef karlılık düzeyine erişmeye olanak sağladığı için, özellikle ekonomik ve politik
açıdan istikrarsız durumda olan ülkelere yapılan satışlarda tercih edilen bir yöntemdir. Ayrıca
bu yöntem, yüksek fiyat stratejileri olarak da bilinmektedir. Bu stratejinin uygulanabilmesi
için;


Talebi esnek olmayan yeterli sayıda alıcının bulunması,

 Bu mal veya hizmete yüksek fiyat ödeyebilecek pazar bölümünün işletme için
tatmin edici düzeyde olması ve
 Rekabetle hemen karşılaşılmayacak bir pazarın mevcut olması gerekmektedir
(Kazımov 2004: 47).
Pazara Girme (Nüfuz Etme) Stratejisi: Bu politikada fiyat, pazarda mümkün olduğu
kadar düşük tutulur. Temel amaç; hedef alınan pazara en kısa sürede yerleşmek, rakipler varsa
bunları saf dışı bırakmak, yoksa muhtemel rakiplerin o pazara girişlerini düşük bir fiyat ile
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engellemektir. Ağırlık fiyata verildiği için piyasaya girme politikasında reklam gibi tutundurma
çabaları en az düzeyde tutulur. Hedef alınan karşılık düzeylerine birim başına karla değil, satış
hacmini arttırarak ulaşmaya çalışılır. Örneğin; bilgisayar üreticisi olan Dell firması, satın alma
gücünün düşük olduğu Afrika ve Güney Amerika pazarlarına girmek için başarılı bir
piyasayanüfuz etme stratejisi uygulamıştır. Ayrıca bu yöntem, düşük fiyat stratejileri olarak
da bilinmektedir. Bu yöntem, pazarın kaymağını alma stratejisine göre daha kolay
uygulanabilen bir stratejidir (İri, İnal 2011: 461).
Psikolojik Fiyatlandırma: Psikolojik fiyatlandırma, bir karar verme faktörü olarak,
kışkırtıcı fiyat kullanımıyla müşterilerin karar verme süreçlerini etkileme girişimi olarak
tanımlanır. Esasen tüm fiyatlandırma politika ve stratejileri müşteri psikolojisini dikkate
almaktadır. Tüketicilerin fiyatı algılamalarına dayanan bu yaklaşımda fiyat, psikolojik
değerlendirmeye dayanır. Örneğin tüketiciler, pahalı olan ürün ve/ veya hizmetlerin daha
kaliteli olduğunu düşünmektedirler (Parkhouse 1996: 219). Türkiye’de ucuz sağlık
hizmetlerinin, kötü sağlık hizmeti olarak algılandığı ifade edilmektedir. Bu fiyatlandırma
stratejisi aynı zamanda işletme imajını da dikkate almaktadır. Bu bağlamda bazı işletmeler
düşük fiyatla algılanmayı tercih ederken bazıları ise yüksek fiyatı tercih etmektedirler. Bu
yöntem özellikle perakende ticarette yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Torlak 2013: 170).

Şekil 8.4. Psikolojik Fiyatlandırma Stratejisi Türleri
Psikolojik fiyatlandırma; “küsuratlı fiyatlandırma”, “prestij fiyatlandırma”, “sabit
fiyatlandırma”, “miktar indirimi ile fiyatlandırma” ve “tasnif fiyatlandırma” olmak üzere
toplam beş alt grupta ele alınmaktadır.
Küsuratlı Fiyatlandırma: Bu fiyatlandırma stratejisinin temel varsayımı; esas fiyatı
küsuratlı olarak belirlenen ürünlerin, daha kolay ve hızlı satılacağına inanılmasına
dayanmaktadır. Küsuratlı fiyatlandırmanın temel nedeni; psikolojik olarak tüketicilerin, bu
fiyatın normal fiyattan daha düşük olduğunu düşünmesinden kaynaklanmaktadır (İri, İnal
2011: 461). Örneğin bir mal veya hizmetin birim satış fiyatı 2.000 ₺ olarak belirlenmişse, bunun
yerine 1.995 ₺ fiyatın konulmasıdır. 5 ₺ gibi daha ucuz fiyatlı ürünlerin de yine benzer şekilde
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4,95 ₺ veya 4,99 ₺ gibi fiyatlandırılması bu stratejiye örnektir. Bu yöntemle tüketicilerin, tam
fiyatı değil, daha alt sınırdaki fiyatı algıladıkları düşünülür. Tüketiciler ise; işletmenin
fiyatları indirebileceği kadar indirdiğine inanır (Canbaz, Geroğlu 2015: 72).Prestij
Fiyatlandırma: Yüksek fiyat tüketici tarafından pozitif veya negatif olarak algılanabilir.
Bazen yüksek bir fiyat, tüketici için bir prestij kaynağı olabilirken, bazen de kişinin parasal
kaynağını eksilten bir durum olarak algılanabilir. Yüksek fiyatlı mal veya hizmetleri satın
alan tüketicilerin, diğer insanlar karşısında toplumsal statülerinin ne olacağını düşünmeleri
sonucunda satın alma davranışında bulunmaları, prestij duyarlılığını gösterebilmektedir.
Örneğin yüksek fiyata kravat satın alan bir tüketici, bu ürünü sadece kaliteli olduğu için
almamış olabilir. Bir başka ifadeyle kravatı, prestije yönelik birtakım içsel dürtü ve
güdülerinden dolayı da satın almış olabilir (Kurtuluş, Okumuş 2006: 6).
Sabit Fiyatlandırma: Perakendecilerin belirli bir dönemde, belirli bir mal veya hizmeti
benzer koşullarda satın alan tüm tüketicilere sabit fiyat uygulaması esasına dayanan bu fiyat
stratejisi, tek fiyat politikası olarak da bilinmektedir. Bu fiyat stratejisi, perakendecilerin
mevsimsel satışlarını veya özel promosyonlarını engelleyecek nitelikte değildir. Bir
konfeksiyon mağazasının tüm elbise fiyatlarını 20 ₺’ye düşürmesi buna örnek olarak verilebilir
(Türk, Süngü 2004: 16).
Miktar İndirimiyle Fiyatlandırma: Mal veya hizmetin fiyatını arttırmak yerine miktar
indirimi yoluyla ilgili ürün veya hizmete gizli zam yapılması stratejisidir. Ekmeğin gramajının
düşürülüp, aynı fiyata satılması buna örnek olarak verilebilir. Bu yöntem sayesinde, daha az
sayıdaki tüketici grubunun olumsuz tepki göstermesi sağlanmış olur. Bazen de fiyat çok az
indirime gidilerek bu fiyat stratejisi uygulanır; fakat miktarda daha fazla azaltma yoluna gidilir
(Ceran, İnal 2004: 71).
Tasnif Fiyatlandırma: Bu fiyatlandırma stratejisi, ilişkili mal veya hizmetlerin aynı
fiyattan satılması temeline dayanmaktadır. Birçok hediyelik eşyanın bir rafa yerleştirilmesi ve
her birinin 5 ₺’ye satılması buna örnek olarak verilebilir. Çünkü her ürünün maliyeti, arzu edilen
brüt kar veya geleneksel satış fiyatı ile doğrudan doğruya ilişkili değildir. Bu fiyatlandırma
stratejisi tüketicilerde, düşük fiyat algısı yaratır ve böylece işletmenin mal veya hizmetleri
satılmış olur (Tengilimoğlu 2013c: 184).
Promosyon Fiyatlandırma: Günümüzde şirketlerin pazarlama faaliyetleri
içerisindeki promosyon çabalarının stratejik bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu da
tüm promosyona yönelik faaliyetlerden maksimum faydayı sağlamayı ve hem müşteri değeri
yaratmayı, hem de pazar odaklı kurum olabilmek için optimum bir değer elde etmeyi zorunlu
hale getirmektedir (Gülçubuk 2007: 69). Bu bağlamda işletmeler kimi zaman satışlarını
arttırmak amacıyla çeşitli promosyon faaliyetlerinde bulunurlar. Bunlar arasında en yaygın
olarak kullanılan yöntemler; özel gün fiyatlandırmaları, nakit iadesi, bir ürün verme, yapay
indirim politikası, özel faizli ödeme planı ve fiyat liderleri politikasıdır. Promosyon
fiyatlandırma stratejisi aynı zamanda, tutundurucu fiyatlandırma olarak da bilinmektedir
(Mucuk 2012: 168-169).
Farklılaştırılmış Fiyatlandırma: Bir işletmenin ürettiği ürün veya hizmetlerin
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fiyatlarını farklılaştırarak tüketicileri ürünler nezdinde cezbetmesi temeline dayanır. Çünkü
aynı kalite, işlev ve niteliği paylaşan ürünler arasında tüketiciler en düşük fiyatlı olana
yönelirler. Temel olarak bu fiyatlandırma stratejisi, talebe göre fiyatları uyarlama biçimlerinden
birisidir. Farklılaştırılmış fiyatlandırma, özellikle uluslararası pazarlarda çok yaygın olarak
kullanılan bir pazarlama stratejisidir. Çünkü dış pazarlara açılan firmalar farklı üretim ve taşıma
maliyetine bağlı olarak değişken fiyat uygulamasına giderler (Yıldız, Yıldırım 2011: 151). Farklı
kaynaklarda, fiyat farklılaştırması olarak da ifade edilmekte olup, kendi içerisinde; müşteri,
ürün/ hizmet, yer, zaman ve imaj gibi kriterlere göre çeşitli alt başlılarda incelenebilmektedir.
Ürün Karması Fiyatlandırması: İşletmelerin, aynı ürün segmentinde birden çok mal
veya hizmete sahip olması durumunda fiyat belirlerken her bir ürün için ayrı fiyat belirlemek
yerine, tüm ürün karması için ortak bir fiyat stratejisi uygulanmasıdır (Andersen 2001: 169).
Özellikle hizmet sektöründe oldukça yaygın bir kullanım alanı bulan bu strateji, paket
fiyatlandırma olarak da bilinmektedir. Sağlık hizmetlerinde check-up, kalp ameliyatları, anjiyo
hizmetlerinin teşhis ve tedavi giderlerinin bir paket halinde fiyatlandırılması, ürün karması
fiyatlandırmasına örnek olarak verilebilir. Ürün karması mevcut ürünlerin değerlendirilmesi,
yeni ürün geliştirme veya mevcut ürünlerin birlikte kullanılması ile oluşturulabilir
(Tengilimoğlu 2012b: 224).

8.4.Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma
Fiyatlandırma süreci kapsamında düşünüldüğünde, sağlık hizmetlerinde
fiyatlandırmanın tanımı yeterli değildir. İlk olarak sağlık sigortası ya da devlet, insanların
cebinden doğrudan çıkan parayı ya tamamen elimine eder veya azaltır. İkinci olarak; bir hasta
tarafından kullanılacak gerekli hizmetleri hekimler belirledikleri için hizmetin hastaya maliyeti
ve ödenecek fiyat birinci derece önemli bir değişken olamamaktadır. Son olarak da; belirli bir
hizmeti kullanmanın ya da kullanmamanın maliyeti veya hizmeti başka bir kurum vasıtasıyla
elde etmek, fiyat olarak ödenecek paranın ötesinde değerlendirmeleri içermektedir (Karaca
2015: 82).
Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm ülke vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişiminde
hakkaniyeti gözetecek bir yapının teşkil edilmesi son derece önem arz etmektedir. Sağlık
alanı da hizmet sektörlerinin bir dalı olmasına karşın, diğer hizmet sektörlerinden birtakım
farklı özellikler göstermektedir. Bu farklı özellikler; sağlık hizmetlerinin kendine has
doğasından ve sağlık sektörünün kompleks bir yapıdan ibaret olması gibi nedenlerden
kaynaklanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin ikamesinin olmaması, arzının pahalı olması,
stoklanamaması, dışsallıklarının olması ve ertelenemez özellikte hizmetler olması gibi
sebeplerden dolayı sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılması, diğer hizmet sektörlerine kıyasla
kolay olmamaktadır. Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılmasında üç farklı
uygulama mevcuttur. Bunlar;
Devlet Düzenlemelerine Dayalı Olan Uygulamalar: Sağlık hizmetleri özellikleri
gereği, sadece kar amaçlı olmayıp, toplumsal amaçlı gerçekleştirilen hizmetlerdir. Sağlık
hizmetlerinin daha geniş halk tabanına yayılması için kamusal sağlık hizmetlerinin fiyatları
mümkün olduğunca düşük düzeyde tutulur ve sosyal devlet ilkesi gereği Türkiye’deki
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uygulama örneği bu şekildedir (Kavas, Güdüm 1994: 228). Genellikle tüm sağlık harcamaları,
Genel Sağlık Sigortası kapsamında devlet bütçesi tarafından karşılanmaya çalışılır. Bu
bağlamda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tavan fiyat uygulamasına bir örnektir.
Dernek ve Odaların Düzenlemelerine Dayalı Olan Uygulamalar: Bazı sağlık
hizmetleri ise, hizmeti sunan sağlık kuruluşları tarafından oluşturulan dernek veya meslek
odalarının düzenlemelerine bağlıdır. Serbest çalışan hekimlerin hasta muayene ücretleri bu
uygulamaya örnek gösterilebilir. Bu bağlamda Türk Tabipleri Birliği’nin asgari ücret fiyat
tarifesi, hekim emeğinin korunmasını amaçlaması açısından önemli bir taban fiyat
uygulamasıdır (Tengilimoğlu 2013c: 185).
Pazar Koşullarının Düzenlenmesine Dayalı Olan Uygulamalar: Sağlık
hizmetlerinde pazar koşullarına dayalı olan fiyatlandırma uygulamalarında fiyatlar; ekonomik
koşullara, tüketicilerin kalite algılamalarına, rekabete, talebe ve sağlık ihtiyacının aciliyet
durumuna göre farklılık göstermektedir. Bu uygulamada sağlık hizmetleri, ödeme gücü ve
isteğinin olduğu varsayılarak sunulmaktadır. Dolayısıyla bu aşamada hastaların, sağlık
sigortasına sahip olup olmama durumları, başvuracakları hastanenin sağlık hizmetleri kalitesi
hakkındaki bilgi düzeyleri ve sağlık ihtiyaçlarının aciliyet düzeyleri devreye girmektedir.
Türkiye’deki özel hastaneler, klinik ve tıp merkezleri bu uygulamalar kapsamındadır
(Tengilimoğlu 2013c: 185).
Genel olarak ele alındığında bu üç uygulamada da maliyet ve fiyatları belirlemek
oldukça zordur. Çünkü sağlık hizmetleri birbirinden farklı çok sayıda hizmeti barındırmakta ve
birden fazla amaca hizmet etmektedir. Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılmasında
genel olarak, fiyatlandırma stratejilerinden birisi olan ürün karması fiyatlandırmasının; bir
başka ifadeyle paket fiyatlandırma yönteminin kullanıldığı ileri sürülebilir.
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Uygulamalar1
LC Waikiki Markasının Fiyatlandırma Stratejileri
İşletmelerde temel olarak kullanılan fiyatlandırma stratejileri içerisinde; cari karın
maksimizasyonu, hedeflenen karın elde edilmesini sağlayan fiyatlandırma, pazara nüfuz etme,
satış gelirlerinin maksimizasyonu ve pazarın kaymağını alma gibi birtakım stratejiler yer
almaktadır. Fiyatlandırma yöntemleri içerisinde ise; maliyete, talebe, rekabete ve zorunluluğa
dayalı fiyatlandırma yöntemleri bulunmaktadır. Bu bağlamda LC Waikiki hazır giyim
işletmelerinde temel olarak pazara nüfuz etme stratejisi uygulanmaktadır. Bu stratejide fiyat;
rakipler de göz önünde bulundurularak, olabildiğince düşük tutulur. İşletme bu düşük fiyat
stratejisiyle bir anlamda tutundurma faaliyetlerini de yürütmektedir. Bu tutundurma faaliyeti,
ağızdan ağıza pazarlama yöntemiyle, tüketicinin işletmeyi ve ürünlerini yakın çevresine
anlatması yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bu stratejiyle ayrıca; uzun dönemde müşteri sadakati
oluşturmak da işletmenin hedefleri arasındadır.
İşletme tüm mağazalarında psikolojik fiyatlandırmaya da yer vermektedir. Örneğin
fiyatların 20 ₺ yerine 19 ₺ veya 50 ₺ yerine 47,50 ₺ olarak belirlenmesi, müşterilerde
ürünlerin olması gerekenden daha düşük fiyata satıldığı yönünde psikolojik bir etki
yaratmaktadır.
İşletmenin uyguladığı bir diğer fiyatlandırma yöntemi ise; her türlü kredi kartına
değişik indirimlerin ve çeşitli taksit seçeneklerinin uygulanmasıdır. Bu yöntem de işletmenin,
özellikle gelir düzeyi düşük tüketicilere ödeme kolaylığı sağlaması sebebiyle satışlarını
arttırmada önemli bir katkı sağlamaktadır.
2

1 Uygulamalar başlığı altında yer alan LC Waikiki markasına ait örnekler; İri ve İnal tarafından 2011 yılında
yayımlanmış bir makaleden alınmıştır.
2
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Uygulama Soruları
1) Pazara girme (nüfuz etme) stratejisinde işletmelerin temel amaçları nelerdir?
2) İşletmeleri, psikolojik fiyatlandırma stratejisi uygulamaya iten nedenlerin neler
olabileceğini tartışınız ve bu fiyatlandırma stratejisinin tüketiciler üzerindeki etkisini bir örnek
ile açıklayınız.
3) LC Waikiki işletmesinin uygulamakta olduğu fiyatlandırma stratejilerinin, sağlık
hizmeti sunan kurumlarda uygulanabilirliğini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; fiyat kavramı, fiyatlandırma süreci, fiyatlandırma yöntem ve stratejileri
ve sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma konuları üzerinde durulmuştur. Bilindiği üzere sağlık
hizmetleri, keyfi olarak gereksinim duyulan bir hizmet türü olmadığı için bu tür hizmetlerin
fiyatlandırılması da oldukça zordur. Bir hasta, fiyatı yüksek olduğu için, ihtiyaç duyduğu sağlık
hizmetlerini almaktan vazgeçemez. Bu anlamda sağlık hizmetlerinin talep esnekliği katı
özelliktedir. Bu hizmetler doğası gereği; ertelenemeyen, alternatifi olmayan ve stoklanamayan
hizmetlerdir. Ayrıca verilen sağlık hizmetlerinin türü de hastanın fiyata olan duyarlılığını
etkilemektedir. Bunların yanı sıra, bilinenin aksine, sağlık hizmeti almaya karar veren kişi
hastadan çok hekimdir. Örneğin tetkik isteyen bir hekim, radyoloji veya laboratuvar talebini
arttırmış olur. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma politikasını, sunulan sağlık
hizmetlerinin türü ve bunun fiyata olan duyarlılığı, hedef kitlenin sosyo-ekonomik ve sosyodemografik özellikleri ile sağlık hizmetlerinin maliyeti gibi çeşitli ögelerin bir anlamda dengede
tutulması gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Alıcı ile satıcı arasındaki değişimin temel aracı olan ve her iki tarafın da
amaçlarına ulaşmasında oldukça önemli rol oynayan kavram hangisidir?
a) Fiyat
b) Tutar
c)

Maliyet

d) Gider
e)

İhtiyaç

2) Hangisi, fiyatlandırmanın amaçlarından değildir?
a) Rekabet
b) Zorunluluk
c)

Konumlandırma

d) İmaj geliştirme
e)

Karlılık

3) Mal veya hizmetleri için yüksek fiyatlar belirleyen işletmeler, tüketicilere bu mal
veya hizmetlerin kaliteli olduğu, prestij sağladığı ve kendilerinde doygunluk hissi sağladığı
yönünde bir algı yaratmak için çaba gösterirler. Burada ifade edilmeye çalışılan fiyatlandırma
amacı, hangisidir?
a) Karlılık
b) Rekabet
c)

Konumlandırma

d) İmaj geliştirme
e)

Satış hacmini arttırma

4) Hangisi, bir mal veya hizmetin fiyatlandırılması süreçlerinden değildir?
a) Fiyatlandırma hedeflerinin belirlenmesi
b) Talebin saptanması
c) Maliyetlerin tahmin edilmesi
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d) Arzın saptanması
e) Rakiplerin arz, fiyat ve maliyetlerinin tahmin edilmesi
5) Fiyatlandırmada kullanılacak yöntemleri belirleyen politikalar, pazarlama
politikalarına uygun olarak saptanır ve politika ışığında fiyatlandırma yöntemleri belirlenir.
Buna göre hangisi, bu fiyatlandırma yöntemlerinden birisi değildir?
a) Maliyete dayalı fiyatlandırma
b) Talebe dayalı fiyatlandırma
c)

Rekabete dayalı fiyatlandırma

d) Zorunlu fiyatlandırma
e)

Arza dayalı fiyatlandırma

6) Her işletme, fiyatlandırma amaçları ile tutarlı bir fiyatlandırma stratejisine sahip
olmalıdır. Buna göre hangisi, fiyatlandırma stratejilerinden birisi değildir?
a) Talebe dayalı fiyatlandırma
b) Pazarın kaymağını alma
c) Pazara girme (nüfuz etme)
d) Promosyon fiyatlandırma
e) Ürün karması fiyatlandırması
7) Temel amacı; hedef alınan pazarda yüksek fiyat ödeyebilecek mevcut ve
muhtemel müşterilerden faydalanmak olan ve “yağmur yağarken testileri doldurmak”
felsefesine dayanan fiyatlandırma stratejisi hangisidir?
a) Ürün karması fiyatlandırması
b) Pazarın kaymağını alma
c) Farklılaştırılmış fiyatlandırma
d) Pazara girme (nüfuz etme)
e) Psikolojik fiyatlandırma
8) Hangisi, psikolojik fiyatlandırma stratejisinin türlerinden birisi değildir?
a) Küsuratlı fiyatlandırma
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b) Prestij fiyatlandırma
c)

Değişken fiyatlandırma

d) Sabit fiyatlandırma
e)

Miktar indirimiyle fiyatlandırma

9) Aynı veya benzer segmentlerde birden fazla ürün veya hizmete sahip olan sağlık
kurumları, her bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı fiyat belirlemek yerine, tüm ürün veya
hizmetler için ortak bir fiyat stratejisi uygulamaktadır. Burada ifade edilmek istenen strateji
hangisidir?
a) Tasnif fiyatlandırma
b) Promosyon fiyatlandırma
c)

Farklılaştırılmış fiyatlandırma

d) Ürün karması fiyatlandırması
e)

Sabit fiyatlandırma

10) Hangisi, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma politikası ve uygulamalarını
zorlaştıran etkenlerden değildir?
a) Sağlık hizmetlerinin ertelenemezliği
b) Sağlık hizmetleri arzının pahalı olması
c)

Sağlık hizmetlerinin üretildiği anda tüketilmesi

d) sağlık hizmetlerinde talebi hekimin belirlemesi
e)

Sağlık hizmetlerinin kolay ikame edilebilir olması

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) c, 9) d, 10) e
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9. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Tanımı ve Önemi
9.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri
9.3. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Amaçları
9.4. Pazarlama İletişimi Süreci
9.5. Pazarlama İletişimi Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramından ne anlıyorsunuz?
2)

“Tutundurma” ile “bütünleşik pazarlama iletişimi” arasında ne fark olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bütünleşik pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Okuyarak, fikir yürüterek,
kavramını ve önemini
araştırarak, uygulayarak ve
öğrenmek
tartışmalara katılarak
Pazarlama iletişimi süreci

Pazarlama iletişimi sürecini

Okuyarak, fikir yürüterek,

kavramak
araştırarak
Pazarlama iletişimi stratejileri “İtme” ve “çekme” stratejilerini Okuyarak, fikir yürüterek,
öğrenmek
araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Bütünleşik pazarlama iletişimi



İtme stratejisi



Çekme stratejisi
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Giriş
Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçişle beraber tüketicilerin yapısında da
değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Her şeyden önce, pazarlamanın üretim ve satış anlayışı
dönemlerinde olduğu gibi, “ne üretirsem onu satarım” düşüncesiyle hareket etmenin uzun
vadeli olarak başarı getirmeyeceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Hemen hemen her ürün türünde
binlerce alternatifle karşı karşıya kalındığı bir ortamda tüketicilerin ikna edilmeleri çok daha
güçleşmiş bulunmakta; onları ikna için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu
doğrultuda yeni bir pazarlama iletişimi yaklaşımı olarak 1990’lı yılların başlarında geliştirilen
bütünleşik pazarlama iletişiminin önemi, gitgide daha iyi anlaşılmış ve işletmelerce benimsenir
hale gelmiştir.
Önceleri işletmelerin kendilerini ve ürünlerini tanıtmak ve benimsetmek için
gerçekleştirdikleri faaliyetler, “reklâm”, “kişisel satış”, “tanıtma” ve “satış geliştirme”
(zamanla bunlara doğrudan pazarlama da eklenmiştir) unsurlarından oluşan “tutundurma”
karması ile açıklanırken; bugün tüketiciye ulaştırılmaya çalışılan mesajların etki gücünü
artırmak ve bu yolda başarılı olmak için, hem tutundurma unsurları geliştirilmiş; hem de
pazarlama karmasının tutundurma dışında kalan unsurları “ürün”, “fiyat” ve “dağıtım”ın da
bu doğrultuda iletişim etkisi ile kullanılması gereği üzerinde durulmuştur. Bütün pazarlama
unsurlarının koordine edilerek, ortak amaca yönelik olarak birbiriyle uyumlu mesaj iletme
yolunda kullanılması esasına dayanan bütünleşik pazarlama iletişimi, işletmeye “istenen yönde
düşüncelerin oluşturulmasını, istenen yönde düşünceler yaratılmışsa bunların sürdürülmesini,
olumsuz düşünceler söz konusuysa da bunların istenen yönde değiştirilmesini”
amaçlamaktadır. Bu bölümde, bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı ele alınmaktadır.
İşletmeler nekadar kaliteli, ne kadar uygun fiyatlı ürün ya da hizmet üretirlerse
üretsinler, ne kadar iyi bir dağıtım kanalına sahip olurlarsa olsunlar, eğer tüketiciler işletmeyi,
onun ürün veya hizmetlerini, bu ürün veya hizmetlerin faydalarını ve diğer özelliklerini
bilmiyorlarsa, bunların pek bir anlamı kalmamaktadır (Babacan, Çalışkan 2000: 39). Bir başka
ifadeyle, yere gömülü olan nesne altın bile olsa onun varlığından ve ulaşılabilirliğinden
haberdar olmadıkça ondan faydalanma olanağının olmaması gibi, tüketiciler de, faydalı bir ürün
veya hizmetin varlığından ve ulaşılabilirliğinden haberdar olmadıkça o ürünün pazarlanmasının
başarısız sonuçlanacağı kesindir (Oluç 1990: 10). Bu sebeple iletişim son derece önemlidir.
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9.1. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Tanımı ve Önemi
Günümüzün yoğun rekabet ortamında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajlarına
sahip olmaları, globalleşen dünya ekonomisinde son derece önem taşımakta ve bu kapsamda
pazarlama, işletmelerin, rekabet ortamında farklılaşmalarını sağlayan önemli bir araç
sayılmaktadır. Pazarda yeralan müşteri ve tüketiciler ile rakiplere göre daha iyi iletişim
kurabilen, ürünlerini, hizmetlerini ve sahip oldukları markaları, hedef pazarlara daha iyi
anlatabilen işletmeler, rekabet avantajı elde edebilmektedirler (Yolaç, Demir 2004: 121).
Geçmişte işletmelerin hedef kitleleriyle iletişimini sağlayan tek unsur olarak kabul
edilen tutundurma, günümüzde işletmelerin hedef kitlelerine yönelik yaptığı bütün iletişim
çalışmalarının yalnızca bir parçası olarak ele alınmaktadır (Kocabaş, Elden, Çelebi 2000: 16).
Ayrıca tutundurma metotlarıyla gönderilen mesajların her birinin hedef kitlelere farklı farklı
şeyler söylemesi, hedef kitlelerin zihninde bir karmaşaya, marka imajında da bulanıklığa yol
açabilmektedir. Eğer bir markanın reklâmında farklı bir şey, fiyatında, ambalajında farklı bir
şey söyleniyorsa bu durum mesajların çelişmesine neden olmakta ve sonucunda da marka
imajında karışıklık ortaya çıkmaktadır (Odabaşı, Oyman 2003: 61). Bu nedenlerledir ki, bilinen
bütün pazarlama karması değişkenleri, hatta tüm işletme faaliyetleri, işletmenin hedef kitleye
sunduğu toplam mesajın bir parçası olarak değerlendirilmektedir (Kocabaş, Elden, Çelebi
2000: 16). İşletmenin sahip olduğu tüm olanak ve yeteneklerin birleştirilmesini benimseyen bu
bütünleştirici yaklaşım “bütünleşik pazarlama iletişimi” kavramını ortaya çıkarmıştır
(Yamamoto 2003: 52). Bütünleşik pazarlama iletişiminde tüm iletişim çabaları işletmenin
pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak entegre edilmektedir
(Büyükbaykal 2001: 322).
Esasında geleneksel pazarlama anlayışı değerlendirildiğinde, yıllardır bu anlayış
çerçevesinde kullanılan ve tutundurma dışındaki diğer pazarlama karması unsurlarının da birer
iletişim unsuru olduğu görülmektedir. Zira Şekil 9.1’de görüldüğü üzere, bir ürünün,
üretiminden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği süreç ve hatta ürün satıldıktan sonra
tüketici memnuniyetinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen satış sonrası hizmetler
değerlendirildiğinde, yürütülen tüm faaliyetlerin, pazarlamacılar tarafından mevcut ve
potansiyel müşterilere birer iletişim biçimi olarak sunulduğu görülmektedir (Schultz,
Tannenbaum, Lauterborn 1993: 45- 46).
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Reklam
Ürün
Tasarımı

Dağıtım

Müşteri
alımı

Doğrudan
pazarlama

X
ÖzeRleokllaaym
lar
Ürün Ambalajlama Dağıtım Fiyatlandırma Doğrudan Pazarlama Müşteri
Hizmetleri TasarımıÖzel olaylar alımı Değişik iletişim biçimleri, ürün
geliştirmeden dağıtım satın alma ve kullanıma kadar devamlılık
göstermektedir.

X

Şekil 9.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi (Schultz, Tannenbaum, Lauterborn 1993:
46)
Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramını ilk ortaya atan Schultz, Tannenbaum ve
Lauterborn kavramı, “uzun yıllar ayrı ve kopuk çalışan kişisel satış, reklâm, satış geliştirme,
halkla ilişkiler fonksiyonlarının, tüketici istek ve özellikleri doğrultusunda bütünleştirilmesi,
mesajların tek kaynaktan yollanması ve gerektiğinde farklı fonksiyonların da uygulamaya
konulması sürecini gerçekleştiren pazarlama bileşeni” olarak tanımlamaktadırlar (Tosun: 1).
Amerikan Reklâm Ajansları Birliği’nin tanımına göre bütünleşik pazarlama iletişimi,
“reklâm, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, satış geliştirme gibi çeşitli iletişim
disiplinlerinin stratejik rollerini değerlendiren ve tüm bu disiplinleri açıklık, tutarlılık ve
maksimum iletişim etkisi sağlamak üzere kapsamlı bir planla birleştirerek katma değer
yaratan bir pazarlama iletişimi planlaması kavramıdır” (Duncan, Everett 2000: 4).

9.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri
Bütünleşik pazarlama iletişimini geleneksel pazarlama iletişiminden ayıran pek çok
özellik bulunmaktadır:
 Bütünleşik pazarlama iletişiminin en önemli özelliği, bütün pazarlama iletişimi
unsurlarının ortak temayı sağlamaya yönelik bir planlama içinde olması, entegrasyonu ve tek
sesliliğidir (Tosun: 7-8).
 Bütünleşik pazarlama iletişimi mesajları sadece kitle iletişim kanallarıyla değil,
tüm medya araçları kullanılarak iletilmektedir (Yolaç, Demir 2004: 123).
 Bütünleşik
pazarlama
iletişimi,
bütünleştirmektedir. (Yamamoto 2003: 56).

stratejik

yönetim

altında

örgütü

178

 Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının temelinde tüketiciler yer almaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişimi süreci, geleneksel pazarlama iletişimi sürecini tersine evirerek
organizasyonun ürün veya hizmetleriyle değil; tüketici ile başlamakta ve mesajları ürün
odaklı değil; tüketici odaklı göndermektedir (Büyükbaykal 2001: 324).
 Bütünleşik pazarlama iletişiminde sadece mevcut, potansiyel ya da nihai
müşterilere odaklanılmamakta, tüm hedef kitleye yönelik planlar ve çalışmalar yapılmaktadır
(Yolaç, Demir 2004: 123).
 Bütünleşik pazarlama iletişiminde farklı bir iş ortamı ve takım ruhunun
yaratılması esastır (Yamamoto 2003: 56).
 Veri tabanı, bütünleşik pazarlama iletişimi programının başarısında anahtar bir
unsur olmaktadır (Boone, Kurtz 1998: 564).
 Bütünleşik pazarlama iletişimi geleceğe odaklanma anlayışını desteklemektedir.
Geleceğe odaklanmak, işletmenin içinde bulunduğu ortamda meydana gelebilecek risklerin ve
ortaya çıkabilecek olanakların önceden tespit edilerek, uygulanacak politikaların buna göre
oluşturulması anlamını taşımaktadır (Yamamoto 2003: 58).

9.3. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Amaçları
İşletmelerin, tüketicilere ve ilgili hedef kitlelere, kendileri ve ürünleri hakkında iletmek
istedikleri mesajları bütün pazarlama iletişimi unsurlarının birbiriyle uyumu sağlanarak
ulaştırması temel amacına hizmet eden bütünleşik pazarlama iletişiminin diğer amaçları şöyle
sıralanabilir (Boone, Kurtz 1998: 568):


Tüketici hakkında bilgi toplamak



Talebi artırmak



Ürün veya hizmet değerini ortaya çıkarmak



Satış istikrarı sağlamak



Marka bilinirliği sağlamak



Marka değerini artırmak



Tüketici tatmini sağlamak.

Ayrıca bütünleşik pazarlama iletişimi marka farkındalığı yaratma ve tekrar eden satın
alma davranışlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Yaklaşım özellikle teknolojinin sunduğu
olanaklar ile bire bir pazarlama yapma imkânı sağlarken doğrudan tüketicilerin satın alma
davranışlarına etki edecek mesajlar üretebilmektedir (Bozkurt 2000: 18).
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9.4. Pazarlama İletişimi Süreci
İletişim süreci ve modelini kavramaksızın bir pazarlama programı planlamak mümkün
olmamaktadır; bu nedenle etkili iletişim sağlamak dikkatli planlamayı ve uygulamayı
gerektirmektedir. Pazarlama iletişimi süreci de genel iletişim modelinin dört temel ögesine
dayanmaktadır: iletilen mesaj, mesajı yollayan kaynak (gönderen), mesajı alıp çözümleyen alıcı
(hedef) ve bu ikisi arasında mesajın gönderilmesinde kullanılan kanal (medya) (Odabaşı,
Oyman 2003: 38- 45). Ayrıca süreç, geribildirim ve gürültü ögelerini de içermektedir. İletişim
sürecini başlatan kaynak, mesajları yaratan, bu mesajlar aracılığıyla belirli bir hedef kitleye
ulaşmaya çalışan kişi ya da örgüt şeklinde tanımlanmakta ve karar alıcı olarak görülmektedir.
Hangi mesajın gönderileceğine karar veren kaynak, mesaj alternatifleri içinden birini
seçmektedir. Aralarında üreticilerin, aracıların, politikacıların ve kurumların sayılabileceği
kaynak çeşitleri, özellikle pazarlamanın genişleyen uygulama alanları ile artmıştır. Kaynağa
bağlı olarak iletişimi, “kişisel iletişim” ve “kurumsal iletişim” olmak üzere ikiye ayırmak
mümkündür. Kişisel iletişimde, gerek kaynak, gerekse hedef konumunda kişiler yer alırken;
kurumsal iletişimde kaynak konumunda kurumlar, hedef konumunda kurum veya kişiler yer
almaktadır. Kişilerin kaynak konumunda bulunduğu, hedefin ise kurumlar olduğu iletişim
türünü de, iletişimin çift yönlü bir süreç olmasından ötürü kurumsal iletişim içinde
değerlendirmek mümkündür (Tosun: 5).
İletişimin bir diğer ögesi olan alıcı, kaynağın mesajını ulaştırmak istediği, iletişim
sürecinde ulaşılmak istenen kişi, örgüt ya da kitledir (Oskay 2001: 10). Mesaj da, kaynağın
alıcıya belli bir anlam yükleyerek gönderdiği, sözlü ya da sözsüz bildiri ya da göstergeler olarak
tanımlanmaktadır. Kaynak, birtakım sembollerle alıcıya mesaj göndermekte; bu kapsamda yüz
ifadeleri, el kol hareketleri gibi beden dili unsurları da birer mesaj oluşturmaktadır. Kanal ise
sinyallerin aktarıldığı fiziksel araçlardır.
Pazarlama iletişimi sürecinin etkili bir biçimde tamamlanabilmesi için aşağıdaki
aşamaların izlenmesi gerekir (Kotler, Armstrong 2008: 404):


Hedef kitlenin belirlenmesi



İletişim amaçlarının belirlenmesi



Mesajın oluşturulması



Mesaj kanalının seçimi



Mesaj kaynağının seçimi



Geribildirim.

Hedef Kitlenin Belirlenmesi: Mesaj kaynağı ile başlayan pazarlama iletişimi sürecinde
öncelikle yapılması gereken, hedef kitlenin ya da alıcıların belirlenmesidir. Söz konusu hedef
kitle potansiyel alıcılar ile satın alma kararını veren ya da etkileyen mevcut kullanıcılardan
oluşan kişiler, gruplar, özel gruplar veya genel halk kitlesi olabilir. Hedef kitlenin belirlenmesi,
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“ne, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından söylenecek” sorularının yanıtlanmasına
yönelik karar alınmasında etkili olmaktadır (Kotler, Armstrong 2008: 404).
İletişim Amaçlarının Belirlenmesi: Hedef kitlenin belirlenmesinden sonra ulaşmak
istenilen amaçların belirlenmesi gerekir. Her ne kadar genellikle ulaşılmak istenilen amaç “satın
almanın sağlanması” olsa da, tüketicilerin “etkiler hiyerarşisi”nde bulundukları yerin dikkate
alınması da sürecin başarısı için önemlidir. “Etkiler hiyerarşisi”, tüketicilerin gerçekleştirilen
bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerinden etkilenme düzeylerini göstermekte ve Şekil
9.2’de görüldüğü gibi, haberdar olma (awareness), bilgilenme (knowledge), hoşlanma (liking),
tercih etme (preference), karar verme (conviction) ve satın alma (purchase) olmak üzere altı
aşamadan oluşmaktadır. Doğal olarak, hedef kitlesi haberdar olma aşamasında olan bir işletme
ile tercih etme aşamasında olan bir işletmenin oluşturdukları mesajlarla ulaşmak istedikleri
amaçlar farklılık gösterecektir (Kotler, Armstrong 2008: 404).

Haberdar
olma

Bilgilenme

Hoşlanma

Tercih etme

Karar verme

Satın alma

Şekil 9.2. Etkiler Hiyerarşisi (Kotler, Armstrong 2008: 404)
Mesajın Oluşturulması: Kaynak, alıcıya erişmek için mesajın taşıyacağı bilgi, duygu
ve enformasyonu bir iletişim kanalıyla gönderilebilecek biçimde, sözcükler, resimler, simgeler
seçerek kodlamaktadır (Oskay 2001: 13). Kod, hem göstergelerden (kendileri dışında bir şeyi
niteleyen fiziksel sinyaller) hem de bu göstergelerin hangi bağlamlarda, nasıl kullanılacaklarını
ve daha karmaşık mesajlar oluşturmak için nasıl bir araya getirilebileceklerini belirleyen
kurallardan oluşmaktadır (Fiske 2003: 37).
Sürecin etkinliği açısından mesaja ilişkin olarak birtakım unsurlara dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu noktada AIDA modeli çerçevesinde oluşturulan mesajla, hedef kitle
üzerinde mamule ilişkin dikkat çekme (attention), ilgi uyandırma (interest), istek uyandırma
(desire) ve harekete geçirme (action) fonksiyonlarının yerine getirilmesine çalışılmalıdır
(Kotler, Armstrong 2008: 405). Bunun başarılabilmesi için de mesajın ilginç, akılda kalıcı,
basit, net ve anlaşılır olması, mesajda karmaşık ve zor kavramlardan kaçınılması gereklidir
(Ülger 2003: 89). Ayrıca mesajda, insanları ikna etme yolunda, istatistikler, araştırmalar kadar
etkili olabilen duygulara da hitap edilmelidir. Kimlere ulaşmak istenildiği ve onlara uygun bir
iletişim düzeyi tutturulup tutturulmadığı her aşamada kontrol edilmelidir (Bıçakçı 2003: 162).
Son olarak mesajı iletmek için uygun zaman seçilmeli ve karşılaşılan fırsatlar iyi
değerlendirilmelidir.
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Mesaj Kanalının Seçimi: Mesajı hedef kitle veya alıcılara ulaştıracak en uygun kanalın
seçiminde satışçılar, gazete/ dergi, radyo/ televizyon, doğrudan postalama gibi çeşitli
alternatifler değerlendirilerek amaca ve hedef kitleye en uygun kanal belirlenir.
Mesaj Kaynağının Seçimi: Hedef kitlenin iletişimciyi nasıl gördüğü de mesajın yine
hedef kitle üzerindeki etkisi bakımından ele alınması gereken bir husustur. Bu açıdan
değerlendirildiğinde mesaj kaynağının “inandırıcılık”, “çekicilik” ve “güç” niteliklerini
taşıması önemlidir (Odabaşı, Oyman 2003: 46).
Geribildirim: Geçmiş deneyim ve algılaması ile kendisine iletilen mesajı kod açma
işleminden geçiren hedef kitle ya da kişi kendi kullandığı veya bildiği simgelerin veya
nesnelerle ilişki kurduğu çerçevenin kaynağınkiyle aynı olması halinde, kaynağın niyeti
doğrultusunda şifreyi çözmekte; aksi takdirde mesajı ya hiç algılamamakta ya da kaynağın
beklentisine uymayan biçimde yorumlamaktadır. Bu anlamda kaynağın, alıcıya ilettiği mesajın
alıcı tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı konusunda alıcının tepkisini ölçmesi açısından
“geribildirim” önem kazanmaktadır (Oluç 1990: 9). Olumlu geribildirim, kurulan iletişimi
desteklerken, olumsuz geribildirim iletişim biçiminin değiştirilmesini, yeni mesajların
hazırlanıp gönderilmesini öngörür (Ülger 2003: 84).
Her nekadar geribildirimin sağlanması ile süreç tamamlansa da, sürece ilişkin ve
sürecin başarısını olumsuz yönde etkileyen bir unsur olarak gürültü (parazit) de göz önünde
bulundurulması gereken bir konudur. İletişim sırasında alıcının dikkatini dağıtan, alıcının
yorumunu saptıran, tedirginlik unsuru durumlar olarak açıklanan gürültü (Oluç 1990: 9), Tablo
9.1’de görüldüğü gibi fiziksel, psikolojik ya da anlamsal olabilmektedir (Ülger 2003: 92).
Tablo 9.1. İletişimde Karşılaşılan Gürültüler (Ülger 2003: 92)
Biçim

Tanımlama

Fiziksel

Mesajın iletimi sırasındaki fiziksel Yoldan geçen arabaların gürültüsü, arka
engeller
plandaki konuşma sesleri, bilgisayarın
uğultusu, güneş gözlükleri, kaynak veya
alıcıdaki baş ağrısı, karın ağrısı gibi
fizyolojik rahatsızlıklar

Psikolojik Mesajın anlaşılmasını zorlaştıran
zihni engeller
Anlamsal

Kaynak ile alıcının, mesaja farklı
anlamlar yüklemesi

Örnek

Kaynak veya alıcıdaki ön yargılar, yeni
fikirlere açık olmama hali
Lisan farklılığı, anlaşılamayan sözlerin veya
zor terimlerin kullanılması

9.5. Pazarlama İletişimi Stratejileri
İletişim stratejisi, “kişi, kurum, kuruluşun niyetleri, amaçları, ulaşmak istediği hedef
kitle ve bunlara yönelik tasarıları, belirledikleri yol, yordam, yöntem ve uygulama bütünü”
olarak tanımlanabilir (Güz, Küçükerdoğan, Sarı ve arkadaşları 2002: 186). Pazarlama iletişimi
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stratejileri de, pazarlama iletişimi amaç ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacak yol ve yöntemlerin
seçimiyle ilgilidir. Bu aşamada işletmenin bütün kaynak ve imkânları birbiriyle uyumlu hale
getirilmeli, faaliyetler arasında bir bütünlük sağlanmalıdır (Kocabaş, Elden, Çelebi 2000: 17).
Başka bir ifadeyle, işletmedeki tüm departman ve bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen
pazarlama faaliyetlerinde pazarlama yönlülüğün ve müşteri değerinin önemsenmesi ve
verilecek kararlarda müşteri odaklı hareket edilmesi yoluna gidilmelidir (Yamamoto 2003: 17).
Pazarlama iletişimi programlarının başarısı için önemli bir unsur olan iletişim stratejileri, bir
açıdan ele alındığında itme (push) stratejisi ve çekme (pull) stratejisi şeklinde iki ana grupta
toplanabilir.
İtme Stratejisi: İtme stratejisi, öncelikle aracıları hedef almakta ve ürünü dağıtım
kanallarıyla nihai tüketicilere ulaştırmaya çaba sarf etmektedir (Mucuk 2014b: 189). Bu
stratejide toptancılar ve perakendeciler yeni üründen bol miktarda stok tutmaya ve o ürüne
ilişkin raf yeri tahsisi gibi kaynak tahsis etmeye ikna edilmeye çalışılmakta, böylece yeni ürün
arkadan itilmiş olmaktadır (Fill 2002: 292). Burada kanal üyelerinin her biri oluşturduğu
mesajlarla kendisinden bir sonra gelen kanal üyesini etkilemeye çaba sarf etmektedir. Öncelikli
olarak üretici işletme, yoğun olarak kendisini izleyen kanal üyesi olan toptancıya iletişim
mesajları göndermekte; toptancı perakendeciye; perakendeci de nihai tüketiciye itme stratejisi
ile mesajlarını ve dolayısıyla ürünlerini ulaştırmaya çalışmaktadır (Mucuk 2014b: 189). Ürün
ve mesaj akışı Şekil 9.3’te görüldüğü üzere üreticiden toptancıya, toptancıdan perakendeciye

İtme
Stratejisi

Üretici

Toptancı

Perakendec
i

Nihai
Tüketici

ve perakendeciden nihai tüketiciye doğru gerçekleşmektedir.

Çekme
Stratejisi

Üretici

Ürün akışı

Toptancı

Tutundurma çabası

Nihai
Tüketici

Perakendec
i

Talep

Şekil 9.3. “İtme” ve “Çekme” Stratejileri (Mucuk 2014b: 189)
Çekme Stratejisi: Çekme stratejisinde, üreticiler pazarlama iletişimi çabaları
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kapsamında oluşturdukları mesajlarla, nihai tüketicilerde ürün ve hizmetlere yönelik talep
yaratılmasını teşvik etmeye odaklanmakta ve nihai tüketicileri satın almaya özendirmeye
çalışmaktadır (Pickton, Broderick 2001: 427). Doğrudan nihai tüketicileri hedef alan
üreticilerin ilettikleri mesajlar sonucunda, kendilerinde ürüne yönelik talep yaratılan tüketiciler
perakendecilerden, perakendeciler toptancılardan ve toptancılar da üreticilerden ürünü talep
etmektedirler. Böylelikle çekme stratejisinde, Şekil 9.3’te de görüldüğü gibi, itme stratejisinin
tam tersi yönde talep akışı gerçekleşmekte; ama ürün akış yönünde herhangi bir değişiklik
olmamaktadır (Bozkurt 2004: 34).
Her durumda birinin izlenilmesinin daha doğru olacağı söylenemeyen söz konusu iki
pazarlama iletişimi stratejisinden hangisinin seçileceğinin daha uygun olacağı “pazarın ve
ürünün türü” ile “ürünün hayat seyrinde bulunduğu aşamaya” bağlı olarak farklılık
göstermektedir. Örneğin doğrudan nihai tüketiciye yönelik olarak pazarlama faaliyetinde
bulunan işletmelerde genellikle çekme stratejisi izlenirken, işletmelere yönelik olarak
pazarlama faaliyetinde bulunan işletmelerde itme stratejisinin izlenmesi daha yaygındır. Başka
bir örnek olarak henüz sunuş aşamasında olan bir ürün ele alındığında, bu ürünün reklâm
faaliyetleriyle halka duyurulması söz konusu olacağından çekme stratejisinin izlenmesi daha
uygun olacaktır. Her ne kadar yukarıdaki açıklamalarda itme ve çekme stratejisinin ayrı ayrı
kullanımları üzerinde durulmuş olsa da, söz konusu iki stratejinin işletmeler tarafından
“birleşme stratejisi” olarak ifade edilip bir arada kullanılması da sıklıkla görülen bir uygulama
biçimidir (Kotler, Armstrong 2008: 415).
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Uygulamalar
 Bu uygulama ile öğrencinin, bütünleşik pazarlama iletişiminin alıcıları istenen
yönde hareket etmeye yönlendirme açısından neden önemli olduğunu değerlendirmesi
amaçlanmaktadır.
1) Çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir kampanya hazırladığınızı düşünün.
Kampanyada kullandığınız pazarlama araçlarının her biri ile farklı bir mesaj verdiğinizi farz
edin. Böyle bir durumda hedef kitleyi ikna etme açısından kampanyanızı değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Bütün tutundurma metotlarının aynı amaca hizmet etmesinin yararları nelerdir?
2) Halk sağlığı ile ilgili bir bilinçlendirme kampanyasında bütünleşik pazarlama
iletişiminden yararlanılabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; bütünleşik pazarlama iletişiminin önemi, amaçları ve pazarlama iletişimi
süreci konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Bütünleşik pazarlama iletişimi nedir? Tanımlayınız.
2) İletişimde karşılaşılan gürültü biçimlerini sıralayıp, birer örnek veriniz.
3) Etkiler hiyerarşisi düzeylerini sıralayınız.
4) Pazarlama iletişimi süreci aşamalarını sıralayanız?
5) AIDA modeli nedir?
6) İletişimde karşılaşılan gürültü biçimleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi doğrudur?
a) Yoldan geçen araba gürültüsü- anlamsal
b) Lisan farklılığı- fiziksel
c)

Fikirlere açık olmama- anlamsal

d) Baş ağrısı- psikolojik
e)

Önyargılar- psikolojik

7) AIDA modeli için doğru sıralama hangisidir?
a) Dikkat çekme- ilgi uyandırma- harekete geçirme- istek uyandırma
b) İlgi uyandırma- dikkat çekme- harekete geçirme- istek uyandırma
c)

İlgi uyandırma- istek uyandırma- dikkat çekme- harekete geçirme

d) Harekete geçirme- ilgi uyandırma- istek uyandırma- dikkat çekme
e)

Dikkat çekme- ilgi uyandırma- istek uyandırma- harekete geçirme

8) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi “itme stratejisi tutundurma çabasının yönüne”
ilişkin olarak doğrudur?
a) Üretici- nihai tüketici- toptancı- perakendeci
b) Nihai tüketici- toptancı- perakendeci- üretici
c)

Üretici- toptancı- perakendeci- nihai tüketici

d) Nihai tüketici- üretici- toptancı- perakendeci
e)

Üretici- perakendeci- toptancı- nihai tüketici
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9) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden değildir?
a) Kaynak
b) Kanal
c)

Alıcı

d) Hedef
e)

Amaç

10) Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi amaçlarından değildir?
a) Ürün arzını kısmak
b) Tüketici hakkında bilgi toplamak
c)

Talebi artırmak

d) Ürün veya hizmetin değerini ortaya çıkarmak
e)

Satış istikrarı sağlamak

Cevaplar
1) Bütünleşik pazarlama iletişimi, uzun yıllar ayrı ve kopuk çalışan kişisel satış,
reklâm, satış geliştirme, halkla ilişkiler fonksiyonlarının, tüketici istek ve özellikleri
doğrultusunda bütünleştirilmesi, mesajların tek kaynaktan yollanması ve gerektiğinde farklı
fonksiyonların da uygulamaya konulması sürecini gerçekleştiren pazarlama bileşenidir.
2) Fiziksel gürültü- karın ağrısı Anlamsal gürültü- lisan farklılığı Psikolojik gürültüönyargılar
3) Haberdar olma- bilgilenme- hoşlanma- tercih etme- karar verme- satın alma
4) Hedef kitlenin belirlenmesi- İletişim amaçlarının belirlenmesioluşturulması- Mesaj kanalının seçimi- Mesaj kaynağının seçimi- Geribildirim

Mesajın

5) AIDA modeli mesaj oluşturulurken, hedef kitle üzerinde ürüne ilişkin dikkat
çekme (attention), ilgi uyandırma (interest), istek uyandırma (desire) ve harekete geçirme
(action) fonksiyonlarının yerine getirilmesine çalışılmasıdır.
6) e 7) e, 8) c, 9) e, 10) a
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10. HALKLA İLİŞKİLER VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA

190

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.

Halkla İlişkiler

10.1.1. Halkla İlişkilerin Önemi ve Amaçları
10.1.2. Halkla İlişkilerin Türleri
10.1.3. Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
10.1.4. Sağlık Kurumları Açısından Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi
10.2.

Ağızdan Ağıza Pazarlama

10.2.1. Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Temel Özellikleri
10.2.2. Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Yeri ve Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Halkla ilişkiler kavramını tanımlayarak, literatürde bu kavrama dair birçok
tanımın yer almasına ilişkin görüşlerinizi belirtiniz.
2) Sağlık hizmetlerinde halkla ilişkilerin yeri ve önemi hakkında yorum yapınız.
3) Sağlık hizmetlerinde ağızdan ağıza pazarlama niçin önemlidir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Halkla İlişkiler ve Ağızdan
Ağıza Pazarlama

Sağlık Kurumları İşletmeciliği
alanındaki bilimsel bilgiye
ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Halkla İlişkiler ve Ağızdan
Ağıza Pazarlama

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme, uygulayabilme
bilgisine sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Halkla İlişkiler ve Ağızdan
Ağıza Pazarlama

Birey olarak görev, hak ve
Okuyarak, fikir yürüterek,
sorumlulukları ile ilgili yasa,
araştırarak, uygulayarak ve
yönetmelik, mevzuat ve mesleki tartışmalara katılarak
etik kurallarını öğrenme ve
uygulama

Halkla İlişkiler ve Ağızdan
Ağıza Pazarlama

Pazarlama yönetimi ve
Okuyarak, fikir yürüterek,
süreçlerine uygun davranma ve araştırarak, uygulayarak ve
bu süreçlere katılım
tartışmalara katılarak

Halkla İlişkiler ve Ağızdan
Ağıza Pazarlama

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Halkla İlişkiler ve Ağızdan
Ağıza Pazarlama

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Okuyarak, fikir yürüterek,
alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi araştırarak, uygulayarak ve
birikimini kullanarak bir
tartışmalara katılarak
çalışmayı bağımsız olarak
yürütme

Halkla İlişkiler ve Ağızdan
Ağıza Pazarlama

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Okuyarak, fikir yürüterek,
alanında çalışan diğer meslek
araştırarak, uygulayarak ve
grupları ile işbirliği içinde ekip tartışmalara katılarak
üyesi olarak sorumluluk alma
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Anahtar Kavramlar


Halkla İlişkiler



Ağızdan Ağıza Pazarlama



Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler



Sağlık Kurumlarında Ağızdan Ağıza Pazarlama
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Giriş
1990’lı yıllarda başlayan ve günümüze kadar devam eden teknolojik gelişmeler,
özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, küresel ekonominin ve küresel rekabetin
yapısını önemli oranda değiştirmiştir. Bu önemli değişim işletmelerin dış dünya ile iletişimini
sağlayan pazarlama faaliyetleri üzerinde de son derece önemli etkiler meydana getirmiştir.
Günümüzde gerek kamu, gerekse de özel kurumlar dünyada yaşanan bu hızlı ekonomik ve
bilişsel değişimler sonucunda geleneksel pazarlama anlayışlarını geride bırakarak, temelinde
tüketici istek ve ihtiyaçlarının yattığı çağdaş bir pazarlama anlayışına doğru yönelmek
durumunda kalmışlardır.
Pazar payını artırmak, kurumsal imajı ve itibarı yükseltmek, marka bilinirliğini ve
bağımlılığını geliştirmek, olumlu bir firma ve marka ününün oluşmasını sağlamak gibi birçok
sebepten dolayı işletmeler, tüketici istek ve beklentilerini daha iyi anlayabilmek ve tüketicilerin
bu isteklerine cevap verebilmek amacıyla sürekli bir arayış içerisinde olmuşlardır. Yoğun
rekabet ortamında işletmeler, marka farkındalığını ortaya koyarak rekabette üstünlük
sağlayabilmek için çeşitli iletişim yöntemlerinden faydalanmaktadır. Reklam, halkla ilişkiler,
sponsorluk, promosyon, kişisel satış, satış teşviki, doğrudan pazarlama ve sosyal sorumluluk
bu yöntemlerden bazılarını oluşturmaktadır. Bu bölümde “halkla ilişkiler” üzerinde durulacak
ve halkla ilişkilerin ağızdan ağıza pazarlama ile olan ilişkisi ele alınacaktır. Ayrıca genel
çerçevesi çizilen bu konular, sağlık hizmet sunum merkezleri olan sağlık kurumları bakış
açısıyla yansıtılmaya çalışılacaktır.

195

10.1. Halkla İlişkiler
Türkiye’de, yönetim organları içinde bulunan kamu kuruluşlarının yeri ve önemi
oldukça büyüktür. Demokratik toplumlarda kamu yönetiminin varlık nedeni topluma hizmet
etmektir. Her kamu kurumunun toplumsal bir ihtiyacı karşıladığı bir gerçektir. Yönetim, halka
hizmet için bir araçtır. Bu anlayış doğrultusunda kurumlar hizmetinde oldukları ve kendilerine
varlık kazandıran halka karşı duyarlı, sorumlu ve saygılı bir yönetim felsefesine sahip olmak
zorundadırlar. Bu nedenle yönetimin kurum amaçlarını gerçekleştirebilmesi için hizmet
götürdüğü ya da davranışlarını düzenlediği toplum kesimleri ile uyumlu ilişkiler kurması ve
onların eğilimlerini, duygu ve düşüncelerini ortak amaçlar doğrultusunda değerlendirip dikkate
alması gerekmektedir (Çakmak, Kilci 2011: 219-220) ki bu noktada devreye “halkla ilişkiler”
girmektedir.
Türkiye’de 1960’lı yıllarda kendisini göstermeye başlayan halkla ilişkiler kavramını
belirli bir tanımla çerçevelendirmek oldukça zor bir iştir. İki sözcükten meydana gelmiş olan
bu kavramı ayrı ayrı tanımlamak, konuyu daha iyi kavramak açısından oldukça önemlidir. Bu
bağlamda; halk kelimesi İngilizce’de “public” olarak kullanılmaktadır. Public; halk, kamu
anlamına gelmektedir. Kamu; genel toplum içerisindeki bir bölümü temsil etmekte ve bu
bölümün kendi içerisinde birçok ortak özelliği yer almaktadır. Türkçe’ye “halkla ilişkiler”
olarak geçen bu kavram, İngilizce’de “public relations” olarak kullanılmaktadır. Halkla ilişkiler
sözcüğü ile asıl ifade edilmek istenen şey; kamuya yönelik gerçekleştirilen ilişkilerdir. Bazı
iletişim bilimciler halkla ilişkileri; “halka açılan bir pencere” olarak tanımlamaktadırlar.
Halkla ilişkiler sektöründe çalışanlar ise, bu kavramı ifade ederken İngilizce’deki baş harfleri
olan PR sembolünü kullanmaktadırlar (Tanrıverdi 2011: 245).
Halkla ilişkiler sosyal bir bilim dalı olduğu için, konunun sınırları tam olarak
belirlenememiş ve birden çok halkla ilişkiler tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları
şöyledir: Dünya Halkla İlişkiler Birliği (IPRA)’nin tanımı; “Özel veya kamu kesiminde
faaliyette bulunan bir işletme veya kurumun ilişki kurduğu veya kurabileceği kimselerin
anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli bir
yönetim fonksiyonu” şeklindedir (Bilgin 2008: 17).
Halka ilişkiler; kamu ya da özel sektöre ait kuruluşların olumlu bir imaja sahip olmaları
için gerekli tanıtım politikasının saptanması, kuruluşların bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan
grupları ile kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akışının gerekli etkinliği
kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir (Çankaya, 2011, 18).
Ağustos 1978’de Mexico City’de Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Asamblesi’nde halkla
ilişkilerin bir bilim ve sanat olduğu vurgulanarak: “Halkla ilişkiler uygulaması, kamuya ve
organizasyona hizmet edecek şekilde planlanmış olan programları yerine getirme, kuruluş
liderlerine danışmanlık yapma ve yapılan faaliyetlerin sonuçlarını önceden tahmin etmeye
yönelik eğilimleri analiz eden sosyal bir bilim ve sanattır” şeklinde tanımlanmıştır (Okay ve
Okay 2013: 9).
Halkla ilişkiler; kamuoyunun tutumlarını değerlendiren, bir birey ya da organizasyonun
politika ve prosedürlerini kamuoyu çıkarları ile tanımlayan, kamuoyunda anlayış ve kabul
196

oluşturmak için eylem programı planlayan bir yönetim fonksiyonudur (Cutlip, Center 2000: 4).
Bir diğer tanıma göre halkla ilişkiler; özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitleler ile dürüst ve
sağlam bağlar kurup geliştirerek, onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri
değerlendirerek tutumuna yön vermesi ve böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme
yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır (Asna 1997: 214). Aslan (2011:
52)’a göre de halkla ilişkiler; belirli çaba ve çalışmalar sonucunda, çeşitli tekniklerin
kullanılarak, farklı yolların izlenmesiyle; insanın, derneğin, özel ve kamu kuruluşlarının iş
yaptığı kurumlarla ilişki içinde olması ve bunu sürdürmesidir.
Tanımların sayısını daha da artırmak mümkündür. Halkla ilişkiler yapısı itibarıyla bir
iletişim ve etkileşim özelliklerine sahiptir ve halkla ilişkilerin esas önemi de temel anlamda
buradan gelmektedir. Gerek kamu gerekse özel sektör uygulamalarının halka onaylatılması
değil, yönetim olayının etkileşim yoluyla gerçekleştirilmesi sonucunda halkın bu uygulamalara
tepkisinin azaltılması için yapılan bir faaliyetler bütünüdür. Bir başka ifadeyle halkla ilişkiler
sadece kurumdan halka bilgi akışı olarak değerlendirilmemeli, halkın tepkisi ve istekleri
doğrultusunda karşılıklı etkileşimle bir yönetim uygulaması olarak görülmelidir (Güneş 2009:
74).
Bütün bu verilen tanımlamalardan hareketle: Halkla ilişkiler karşılıklıdır. Halkla
ilişkiler ile ilişkide bulunulan kitleye bir şeyler verilmekte ve onlardan bir şeyler alınmaktadır.
İki yönlü etkileşim olduğu gibi, iki yönlü fayda da söz konusudur. Halkla ilişkiler birimi kuran
kuruluş için ümit edilen fayda, hedef kitlenin güven ve ilgisini kazanmaktır. Bütün çabalar bu
güven ve ilgiyi kazanmak amacı ile olacaktır (Tortop, 2003: 6).

10.1.1. Halkla İlişkilerin Önemi ve Amaçları
Halkla ilişkiler çalışmaları sonucunda gerekli bilgilerle donatılmış bir yöneticinin; fiyat,
reklam, satış ve işletme ile ilgili konularda daha gerçekçi ve tutarlı kararlar alması ve bu
durumda hitap edilen kitlenin istek ve ihtiyaçlarının daha iyi tatmin edilmesi beklenmektedir.
Günümüzde kuruluşlar, belirli bir disiplin içerisinde ve katı kurallarla yönetim işlevini yürüten
yöneticilerden çok; hizmet götürdüğü kitlenin, takdir ve kabulünü kazanmak için çabalayan
yöneticilerce idare edilirse, kuruluşların başarıya ulaşabilme olasılıkları artmaktadır. Burada
unutulmaması gereken konulardan biri de, kurum veya kuruluşun ilişkide bulunduğu diğer
kurum ve kuruluşlarla da iyi ilişkiler geliştirmeye çalışması gerekliliğidir. Halkla ilişkiler
sadece, kurum veya kuruluşun halkla olan ilişkilerini değil; diğer kuruluş ve topluluklarla
olan ilişkilerini de kapsaması bakımından son derece önemlidir (Güneş 2009: 74).
Hem kamu hem özel sektörün gelişen demokrasi anlayışına yanıt vermek durumunda
kalması; böylece hem kendi iç dinamikleriyle, hem de çevresiyle düzenli ilişki kurması
gerekliliğinin ortaya çıkması, halkla ilişkiler alanının düzenli, planlı ve belirli amaçlara yönelik
bir çalışma alanı olarak gelişmesinin ve bu alanın profesyonel kadrolara sahip bir meslek dalı
olarak kendini kabul ettirmesinin nedenleri arasında sayılabilmektedir (Becerikli 2000: 24).
Halkla ilişkiler çalışmalarının amacı; işletme içi ve dışı hedef kitleler ile açık iletişim
kurulması yoluyla çalışan memnuniyetini arttırmak ve işletmenin itibarını ve imajını güçlü
kılmaktır. Pazarlama programları kapsamında yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarında da basın
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bültenleri, basın duyuruları, programlara katılım, basın toplantıları, işletme gezileri, özel gün
kutlamaları gibi çeşitli uygulamalar ile medya aracılığıyla kamuoyu ve müşteriler gözünde,
işletmenin imaj ve itibarı güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle reklam, satış geliştirme
gibi tutundurma unsurlarına sıcak bakmayan, ilgisiz kalan kitlelere ve fikir liderlerine
ulaşmadaki başarısı, halkla ilişkileri diğer tutundurma bileşenlerinden farklı ve ayrıcalıklı bir
konuma taşımaktadır. Halkla ilişkilerin, reklamlara göre daha inandırıcı olduğu ve
reklamlardan hoşlanmayan potansiyel alıcılara daha kolay erişimi sağladığı ileri sürülebilir.
Halkla ilişkilerde mesajlar, doğrudan doğruya satışa yönelik iletişimden çok, haber
niteliğindedir. Bu bağlamda halkla ilişkiler kampanyası, diğer bütünleşik pazarlama iletişimi
araçları ile birlikte etkili ve ekonomik bir biçimde kullanılabilir (Altunışık, Özdemir, Torlak
2011: 115).
Bozdağ (2000: 2)’a göre halkla ilişkilerde amaç; karşı kitleyi etkilemek ve kitleyi belli
bir inanış ve eyleme yöneltmektir. Halkla ilişkilerde, kitlenin güven ve ilgisinin
değerlendirilmesi gerekir. Ancak bu sayede hatalı tutum ve davranışlar belirlenip, bunlardan
vazgeçilerek eksikler tamamlanabilir. Çakmak ve Kilci (2011: 224) tarafından halkla ilişkilerin
amaçları;


Gelecekteki eğilimleri çözümlemek ve sonuçları tahmin etmek,

 Kamuoyunun tutum ve beklentileri hakkında araştırma yapmak ve eylemsel
öneriler hazırlamak,


Anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları engellemek,



Karşılıklı saygı ve sorumluluğu pekiştirmek,



Özel çıkarlar ile kamu çıkarları arasında uyum sağlamak,

 Çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer hedef kitleler arasındaki iyi niyeti
pekiştirmek,


İşçi- işveren ilişkilerini geliştirmek,



Ürünleri ve hizmetleri tutundurmak,



Uzun dönemli karlılığı sağlamak,



Kurum kimliği oluşturmak ve yansıtmak ve



Demokrasi anlayışını desteklemek şeklinde ifade edilmiştir.

Buna karşılık halkla ilişkiler; mesajların içeriğinin tam olarak belirlenememesi,
mesajların tekrarlanma imkanının olmaması, belli bir ücret ödenmiyor gibi görünse de arka
planda birtakım maliyetlere katlanılması ve medyanın olumlu gelişmelerden çok, haber niteliği
taşıdığı düşünülen olumsuz gelişmeleri verme eğilimi ile reklam ve kişisel satışa göre bazı
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zayıf yanları da içeren bir tutundurma bileşenidir (Mucuk, 2012: 233).

10.1.2. Halkla İlişkilerin Türleri
Halkla ilişkiler; kurumsal açıdan, basınla ilişkiler açısından, finansal açıdan ve devlet
ve toplum ile ilişkiler açısından ele alınıp çeşitlere ayrılabilirken, yaygın bir görüşe göre
“kurumsal halkla ilişkiler” ve “pazarlama halkla ilişkiler” olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır (Mucuk 2012: 234).
Kurumsal Halkla İlişkiler
Kurumun başarısını etkileyebilecek çevresel konulara kurumun tepkisini, çeşitli
kitlelerin gözündeki kurum imajını, kurumun ünü hakkında değerlendirmeler yapma ve
yönetime tavsiyelerde bulunma faaliyetlerini kapsar. Özellikle bir işletmenin önemli sorunlara
yönelik tavrını planlaması, uygulaması kurumsal halkla ilişkilerde “sorun yönetimi” olarak
tanımlanır. Kurumun hedef kitlelerinin ve toplumun sorunlarını ve beklentilerini belirlemek ve
bu konulara üst yönetimde bakış açısı kazandırmak temel görevdir. Sorun yönetimi, amacı
pazarları korumaya yardım etmek, riskleri azaltmak, yeni fırsatlar yaratmak, kurumsal imaj ve
ünü yönetmek olan yönetim sürecidir (Gregory 1999: 135). Kurumsal ün- itibar ve algı
yönetimi 2000’li yılların temel halkla ilişkiler etkinlikleri olarak görülmekte ve ele alınmaktadır
(Kadıbeşegil 1999: 23).
Çok geniş kapsamlı amaç ve hedefleri olan kurumsal halkla ilişkiler; reklam, kişisel
satış, satış geliştirme ve doğrudan pazarlamayı destekler ve güçlendirir. İşletmeler, halkla
ilişkiler kampanyaları ile hedef gruplara spesifik mesajları ve fikirleri ileterek prestij, ün ve
itibarlarını arttırırlar (Mucuk 2012: 234).
Büyük değişimlerin ve rekabetlerin yaşandığı iş dünyasında bir halkla ilişkiler çalışması
olarak kurum itibarı, hedef kitlelere değer sunarak, rekabet üstü olmak için etkili bir yoldur.
Bunun için öncelikle bir kurum kimliği oluşturulması, oluşan kurum kimliğini hedef kitlelere
ileterek güçlü bir kurum imajı ve bu yolla olumlu bir kurum itibarı yaratılması gerekmektedir
(Ural 2008: 83).
İmaj ve itibar, günümüzde iş hayatında ve günlük hayatta kazananları ve kaybedenleri
belirleyen en önemli öğelerdendir. Warren Buffet 1991 yılında Salamon Brothers'a geçici
başkan olduğunda çalışanlarına; "Eğer kötü bir karar sonunda firmanın parasını
kaybedersiniz çok anlayışlı olabilirim, fakat eğer firma bu kararınız sonucunda itibar
kaybederse son derece zalim olurum" diyerek itibarın önemini vurgulamaktadır (Young 1996:
169).
Bu bağlamda kurumsal itibar; müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların ve genel
kamuoyunun kurum hakkındaki iyi veya kötü, zayıf veya güçlü gibi duygusal ve etkileyici
tepkilerini ifade etmektedir (Fombrun 1996: 37). İtibar; rekabetin gün geçtikçe arttığı, kalite ve
fiyatın farklılaştırıcı faktörler olmaktan çıktığı bir ortamda farklılaşma kriteri olarak giderek
önem kazanmaktadır. İyi bir itibar, bütün organizasyonlarda uzun dönemli başarı için kritik bir
önem taşımaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde, krizi aşmak için iyi bir isim, kurumlar
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açısından en önemli servet olabilmektedir. Günümüzde rekabetin yoğun olduğu ortamlarda iyi
bir itibardan yoksun olmak, aynı zamanda satış kaybı demektir (Young 1996: 168). Bu
bağlamda; imaj ve itibar değerleri toplamının kar unsurunu ortaya çıkardığı ileri sürülebilir.
Pazarlama Halkla İlişkiler
Halkla ilişkilerin; ürün, marka tanıtımı ve marka imajı ile ilgili yönüdür. Pazarlama
ilişkili halkla ilişkiler; bir kurumun pazarlama amaçlarına ulaşmasında halkla ilişkilerin
stratejik desteği olarak ifade edilebilir. Pazarlama halkla ilişkilerin her geçen gün daha da önem
kazanmasının başlıca nedeni olarak; reklama kıyasla daha az maliyetle imaj ve bilinirlik
yaratma gücü gösterilmektedir. Etkinliği azalan reklam mesajları karşısında pazarlama halkla
ilişkiler daha etkili olmakta, reklamlarda verilen mesajların inandırıcılığını arttırmak ve
pekiştirmek yoluyla reklam kampanyalarını tamamlamaktadır (Mucuk 2012: 235).
Pazarlama halkla ilişkiler, pazarlamaya pek çok katkıda bulunmaktadır. Bu katkılar
pazarlama iletişimi alanlarının pazarlamaya yansıtılmasıyla gerçekleşebilmektedir. Örneğin bir
kriz durumunda medyanın kullanılması veya lobicilik yaparak, bir ülkeye bir ürünün ithalinin
sağlanması kadar geniş alanda bu katkılar gerçekleşebilmektedir (Okay 2013: 152).
Kurumsal halkla ilişkilerde hedef kitleler ile iletişim kurarak kurum kimliğini
kurumsal imaja ve üne dönüştürmek, kuruma karşı güven ve anlayış kazandırmak amacıyla
faaliyet gösterilirken; pazarlama halkla ilişkilerde ürüne yönelik imaj ve satış sürekliliği gibi
birtakım amaçlar tüketici tatmini ve sadakati ile bütünleştirilme yoluna gidilmektedir (Tosun
2000: 36).
Pazarlama halkla ilişkiler; “proaktif” ve “reaktif” halkla ilişkiler çalışmaları şeklinde iki
gruba ayrılmaktadır. Proaktif halkla ilişkilerde; işletmenin pazarlama hedefleri, şirket tanıtım
çalışmaları, ürün ve hizmetleri geniş ölçüde kabul görmekte olup ortada herhangi bir sorun
yoktur. Bu durumda pazarlama halkla ilişkiler stratejisi; savunucu olmaktan çok, hücuma
yönelik; sorun çözmekten çok, fırsat kollayıcı; düzeltici olmaktan çok, destekleyici niteliktedir.
Reaktif halkla ilişkilerde ise; pazarda meydana gelen değişiklikler, hükümet politikası veya
rekabet koşullarındaki değişiklik gibi durumlarda bu tür dış etkiler bazında eyleme geçilir.
İşletmenin zedelenen itibarını kazanmak gibi amaçlarla hareket edilir. Krizlerin ve sorunların
ele alınmasında reaktif halkla ilişkilerden yararlanılır (Kocabaş, Elden, Çelebi 1999: 85).

10.1.3. Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
Halkla ilişkiler konusunda çalışma yapmaya karar veren bir kurum araç seçimi
konusunda oldukça şanslıdır; çünkü seçenek fazladır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; en
yüksek verimin alınabileceği en uygun araç veya araçları seçebilmektir (Yılmaz 1996: 31).
Halkla ilişkiler etkinliklerinde yazılı ürünlerin önemli bir yeri vardır. Bu alanda
kullanılan başlıca yazılı araçlar; “işletme gazetesi, dergi, broşür, el kitapçığı, bülten, yıllık
raporlar, iş mektubu, afiş ve pankartlar”dan meydana gelmektedir. Bunlara ek olarak sanal
ortamlarda yeralan yazılı ve resimli iletiler de bu kapsama girmektedir. Bu araçlar gerek
işletme içinde çalışanlara, gerekse de işletme dışında yeralan çeşitli kişi ve kuruluşlara
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gönderilerek, bunların firmadaki gelişmelerden haberdar edilmesi sağlanır. Buradaki temel
amaç; firmayı iç ve dış çevreye tanıtmaktır. Ancak bu tanıtımın, abartıdan uzak, reklam
kokmayan ve doğru bilgileri içeren yönde olması gerekir; çünkü yazılı araçlar, sözlü ve
görüntüsel araçlardan farklı olarak kalıcı bir niteliğe sahiptir (Gürgen 2000: 106).
Gazete ve Dergiler: Gazeteler daha çok örgüt içi halkla ilişkilerde kullanılan basılı
araçlardandır. Görüntü ve kavram açısından dergilerden daha basit olup, içerik olarak dergilere
benzemektedir. Kuruluşun sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli röportajlar
da yer alır. Dergilerin maliyeti diğer kuruluş yayınlarına göre daha yüksektir. Dergilerde
genellikle kuruluşta meydana gelen olaylar, personelin terfi, atama, yer değiştirmesine ilişkin
bilgileri ile sektöre ve mesleğe ilişkin haberler yer alır (Odabaşı, Oyman 2014: 156).
Broşür ve Kitapçıklar: Hedef kitlenin kuruluşu tanıması için basılan 8- 16 sayfalı, az
yazılı ve bol resimli iletişim ürününe broşür adı verilir. Kuruluşa yeni gelen personele veya
kuruluşla ilgili bilgi almak isteyenlere bilgi vermeyi amaçlar. Bir diğer ismi de el kitapçığı olan
kitapçıklar ise; broşüre kıyasla daha geniş kapsamlıdır (Karalar 1996: 265).
Bültenler: Tüm periyodik kuruluş yayınları içinde en basit ve yayınlanması en kolay
olan formattır. Gazetelerden daha küçük boyutlarda ve daha az sayfada olan bültenlerde üslup
açık ve anlaşılır olmalıdır. Kurum içi iletişim kanalları arasında en fazla kullanılan araçlardan
biri olan bültenler işletmeye ilişkin haberleri çalışanlara ve firma dışındaki ilgili kişilere
ulaştıran araçlardır. Örneğin o ay içinde yapılacak toplantı, konferans, seminer, düğün, nişan,
anma günü ve açılış vb. gibi konular tarih ve yer gösterilerek ilgili kişilere önceden gönderilir.
Bültenleri popüler kılan en önemli özellik, yayınlanma kolaylığı ve maliyetinin düşük olmasıdır
(Şefkatli 2005: 47).
Mektuplar: İş mektupları, bir olayın veya yeniliğin duyurulması, belirli bir konuda
mektup yazan kişinin görüş ve düşüncelerinin sorulması ya da bir etkinliğe davet amacıyla
kaleme alınırlar. Üst yönetimden işletmenin çeşitli kademelerinde çalışanlara yönelik
olabileceği gibi, çalışanların ailelerine, bir olay ya da etkinliğin desteklenmesi ve duyurulması
için zaman zaman diğer kurumlara davet niteliğinde de olabilir (Gürgen 2000: 62).
Yıllık Kuruluş Raporları: Bu raporlar yıl sonu, dönem sonu faaliyet raporu şeklinde
olabilir. İşletmelerin ortakları ve finansal kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşlara
gönderilir (Odabaşı, Oyman 2014: 156).
Afiş ve Pankartlar: Afiş; bir ürünü, bir hizmeti, bir olayı bildirmek ve özelliklerini
belirtmek için genel yerlere asılan yazı ve resimlerdir. Afiş; kısa ve özlü mesaj yazısıyla çarpıcı
bir grafik tasarımının uyumundan oluşur. Pankartlar ise; çok kısa mesajların yer aldığı, 25 x 35
cm boyutlarında, genel ortamlarda kullanılan küçük duyuru kartlarıdır. Halkla ilişkiler
konusunda bir kampanya başlatıldığında etkili sloganların yazıldığı, büyük puntoların
kullanıldığı pankartlardan yararlanılabilir (Gürgen 2000: 64).
Halkla ilişkilerde kullanılan bu ve benzeri daha birçok yazılı aracın dışında; toplantı ve
geziler ile özel olaylar ve benzeri gibi araçlar da kullanılabilmektedir.
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Toplantı ve Geziler: Toplantılar, kuruluşların hedef kitleleri ile bir araya geldikleri
ortamlardır. Kurum içerisinde çalışanlar ile olabileceği gibi, kurum dışı kitlelerle de yüz yüze
iletişim kurmak için toplantılardan faydalanılır. Konferans, açık oturum, seminer, panel ve
forum gibi farklı toplantı yöntemleri mevcuttur. Toplantıların konusu; doğrudan örgüte ilişkin
bilgiler olabileceği gibi, güncel bir konu ya da sorun da olabilir. Geziler ise; hedef kitlelere
işletmeyi tanıtmak ve işletmeye ilişkin bilgileri sunmak amacıyla işletmeye düzenlenecek
tanıtıcı geziler şeklinde olabileceği gibi, işletme çalışanlarına yönelik eğitsel veya eğlence
amaçlı geziler şeklinde de olabilir (Bıçakçı 1998: 141).
Özel Olaylar: Özel olaylar; sıra dışılığı ve farklılığı ile haber medyasının dikkatini ve
ilgisini çekmede etkili bir fırsat sunar. Hedeflenen etkileşim gruplarına veya kitlelere ulaşmada
ve ilgi çekmede özel olaylardan faydalanılır. Özel olaylar; yangın, grev ve iş kazası gibi
beklemeden oluşan olayların duyurulması ve piknikler, işletme turları ve devlet adamlarının
ziyareti gibi daha önceden planlanmış olan olayların duyurulması olmak üzere iki grup
içerisinde ele alınıp incelenebilmektedir. Özel olaylar, oldukça küçük; fakat etkili bir hedef
kitleyi başarılı bir şekilde güdüleyebilir (Uztuğ 1997: 206).

10.1.4. Sağlık Kurumları Açısından Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi
“1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”, “Tıbbi
Deontoloji Tüzüğü” ve “26788 sayılı Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik”ler ile Türkiye’de sağlık hizmetlerinin doğrudan doğruya
reklamının yapılmasına birtakım yasaklar getirilmiştir. Bu tür yasakların da bir anlamda
sağlık kurumlarını, reklam dışındaki iletişim araçlarına, özellikle de halkla ilişkiler faaliyet ve
uygulamalarına yöneltmiş olduğunu söylemek mümkündür (Karaca 2015: 127-128).
Sağlık sistemimizin en önemli yapıları olup, toplumlara çeşitli sağlık hizmetleri sunan
sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetleri, özellikle yoğun bir rekabet ortamının hakim
olduğu günümüzde daha da önem kazanmaktadır. Tıp bilimi teknolojisindeki gelişmelere
paralel olarak sağlık kurumları hızla değişmiş, önemleri her geçen gün artmış ve devletlerin
sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü tüketen sosyoekonomik kurumlar haline
gelmişlerdir. Dolayısıyla sağlık kurumları açısından halkla ilişkilerin önemi yadsınamaz bir
konuma sahip olmuştur (Tanrıverdi 2011: 247).
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin büyük bir çoğunluğunun kamuya bağlı sağlık kurumları
tarafından verildiği göz önünde bulundurulduğunda, halkla ilişkiler birimlerinin efektif bir
şekilde örgütlenmesinin söz konusu sağlık kurumlarının sunduğu hizmetlerin hasta ve
yakınlarını memnun etmesi bakımından oldukça öneme sahip olduğu tartışmasız bir gerçektir.
Bu bağlamda kamu hastanelerinde oldukça geniş bir hedef kitleye hitap etmesi açısından
hasta memnuniyetinin sağlanmasında halkla ilişkiler birimlerinin yapısı, işlevleri ve etkinliği
bir hayli önemlidir. Bunun yanı sıra sağlık kurumlarında faaliyet gösteren halkla ilişkiler
birimlerinin üst yönetime yakın bir şekilde organize olması, kurumun gözü kulağı olarak
çevreden aldıklarını yönetime iletmelerinde ve alınan kararların çevreyle paylaşılmasında
etkinliğin sağlanması bakımından üzerinde durulması gereken bir konudur. Halkla ilişkilerin
kilit bir role sahip olduğu sağlık kurumlarında, üst yönetim ile halkla ilişkiler departmanı
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arasında mümkün olduğunca az hiyerarşik kademe olmasına dikkat edilmesi, gerek iç müşteri
konumunda olan sağlık çalışanlarına, gerekse dış müşteri pozisyonunda olan hastalar, hasta
yakınları ve tedarikçilere kurumsal mesajların aktarılması esnasında yanlış anlaşılmaların
büyük oranda önüne geçilmesi açısından önemlidir (Yurdakul, Coşkun, Öksüz 2007: 33).
Başarılı kurumsal halkla ilişkiler uygulamasında, alanında uzman bir ekibin varlığı da
son derece önem arz etmektedir.
İyi ve başarılı bir sağlık kurumu imajının elde edilebilmesinde oldukça önemli olan
halkla ilişkiler uygulamaları (Ayhan, Canöz 2006: 74) ile ilgili olarak yapılmış olan
çalışmalarda; kurumsal imaj ve tanınırlık çalışmalarına önem veren sağlık kurumlarının; gazete,
dergi, kitap, broşür, afiş, bülten, yıllık, tanıtıcı materyaller, internet, televizyon, radyo, kapalı
devre televizyon yayınları, festivaller, yarışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, seminer, kongre
ve konferans gibi bilimsel etkinlikler, sergi ve fuarlar ile kurum içi işletme gezileri gibi birtakım
halkla ilişkiler araçlarını aktif bir biçimde kullandıkları belirlenmiştir (Esatoğlu, Büyükkayıkçı,
Köksal 2005: 43).
Halkla ilişkiler; bir medeniyet ve gelişmişlik ölçütü olarak insana verilen değeri ortaya
koyan, insana insanca yaklaşan bir disiplindir. Halkla ilişkilere önem vermek bir anlamda tüm
insana önem ve değer vermektir. Bir diğer taraftan halkla ilişkiler bir uzmanlık alanı olup,
alanın uzmanları tarafından yerine getirilmesi gereken birtakım faaliyetleri içermektedir. Sonuç
olarak yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermek durumunda kalan sağlık kurumları, halkla
ilişkiler uygulama ve faaliyetlerine de gereken önemi vermek durumundadırlar (Işık, Konur
2010: 382). Halkla ilişkilere gerekli önemi veren sağlık kurumları, sağlık sektöründe emin
adımlarla ilerleme olanaklarını sonuna kadar kullanmış olacaklardır. Bunun aksine halkla
ilişkileri bir yük, angarya veya lüks olarak gören ve yok sayan sağlık kurumları ise, gerek
sürdürülebilirlik, gerekse de rekabette ön plana çıkma gibi çeşitli konularda geri planda
kalabileceklerdir.

10.2. Ağızdan Ağıza Pazarlama
Tüketiciler, tercihlerindeki belirsizlikleri azaltmak ve gelecekteki tüketimleri hakkında
tahminde bulunmak için sayısız bilgi kaynağına başvurmaktadırlar. Tüketicilerin, bilgi
kaynağına güvenecekleri zaman seçici olmaları gerekmektedir. Çünkü tüketiciler artık satın
almaları sonucunda risklerle karşılaşmak istememektedirler. Tüketiciler, satın alma
davranışında bulunurken her zaman bir risk ile karşı karşıyadırlar. Bu riski en az seviyeye
indiren ağızdan ağıza iletişim, müsterilerin tanıdık ve yakınlarından aldıkları tavsiyeler ile ürün
veya hizmeti satın almasıdır. Bu şekilde risk faktörlerinin daha aşağıya çekilmesi sağlanacaktır
(Kutluk, Avcıkurt 2014: 613).
Bir reklam veya satışçı, bir ürünün faydaları konusunda, bir dost, bir yakın, eski bir
müşteri veya bağımsız bir uzman kadar ikna edici olamamaktadır. İşletmeler ağızdan ağıza
pazarlamaya her geçen gün daha fazla itibar etmekte, ürünleri erken benimseyenler
kategorisinde yeralan, konuşkan, meraklı ve geniş bir tanıdık çevresine sahip kişileri
belirlemeye çalışmakta, hatta bazı işletmeler, yeni ürünlerini kamu alanlarında teşhir için
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parayla insan görevlendirmektedirler. İnsanların, benzer değerler ve tutumlara sahip oldukları
ve yakın çevrelerini oluşturan, aile üyeleri, yakın arkadaşları gibi kişilerin satın alma ve
kullanım deneyimlerine güven duymaları nedeniyle ağızdan ağıza pazarlama, ürün satın alma
kararları üzerindeki en etkili yöntemlerden birisi durumuna gelmektedir (Yozgat, Deniz 2011:
44).
Ağızdan ağıza pazarlama (AAP), temelde, tüketicilerin birbirleri ile işletmenin ürünleri
hakkında olumlu yönde iletişim kurmalarını sağlayarak, işletme marka imajının
güçlendirilmesini ve satışların artırılmasını amaçlayan bir iletişim ve pazarlama yöntemidir.
Word of Mouth Marketing Assocation (WOMMA)’ın AAP tanımı ise şu şekildedir; ağızdan
ağıza iletişim, tüketicilerin diğer tüketicilere bilgi iletmeleriyken; AAP, ürünler hakkında
konuşmak için insanlara bir neden vererek, firma ve markanın gündeme gelmesini
kolaylaştırmaktır (Taylor 2005: 32).
Bunların yanı sıra literatürde AAP ile ilgili çeşitli tanımlamalar da mevcuttur. Kimi
yazar ve akademisyenler AAP’yi; ücretsiz reklam olarak görmekte ve tanımlamaktayken,
kimileri de AAP’nin sınır tanımaz bir özelliğe sahip olması dolayısıyla reklamlardan
farklılaştığını ifade etmektedirler. Sonuç itibariyle AAP, ağızdan ağıza iletişimin değerine ve
önemine vurgu yapmaktadır denilebilir (Yılmaz 2011: 2).

10.2.1.

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Temel Özellikleri

AAP’nin de kendine has birtakım temel özellikleri mevcut olup, bu özellikler;
“güvenilirlik”, “deneyim aktarımı”, “müşteri temelli olma” ile “zaman ve para tasarrufu” olmak
üzere Şekil-4’te de görüldüğü gibi dört alt başlıkta incelenebilmektedir.

Şekil 10.1. AAP’nin Temel Özellikleri
Güvenilirlik: AAP’yi güçlü kılan en önemli özelliklerden birisi güvenilirliktir. Bir ürün
veya hizmeti satın alacak olan tüketiciler, satın alma eylemini başlatmadan önce, daha önce o
ürün veya hizmeti kullanan kişilerin görüşlerine başvuracaklardır. Bu aşamada danışılan
kişilerin, ürünü kullanmak dışında herhangi bir ticari kaygı gütmeyen, günlük yaşamdaki
tüketiciler olması, güven duyma konusunda büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde
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tüketicilerin, ürünlere/ hizmetlere ve ilgili işletmelere karşı bir art niyet eğiliminde olmaları
olasıdır (Karaca 2010: 10).
Deneyim Aktarımı: AAP’nin temel özelliklerinden biri de deneyim aktarımıdır.
Deneyim sahibi olmanın doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki yolu mevcuttur. Doğrudan
deneyim; bir ürün veya hizmetin doğrudan doğruya denenme işlemidir. Dolaylı deneyim ise;
ürün veya hizmeti satın alan ve kullanan diğer insanların deneyimlerinden faydalanmaktır.
Dolaylı deneyim, doğrudan deneyime kıyasla zaman, para, başarısızlık ve hayal kırıklığı gibi
çeşitli açılardan daha az riske sahiptir (Guldin 2001: 94).
Müşteri Temelli Olma: AAP; bütün iletişim biçimleri arasında en fazla müşteriye
dayalı olan türdür. Bu süreci doğrudan doğruya müşteri, kendisi yönetmektedir. Dolayısıyla
kiminle konuşacağına, kimden fikir alacağına ve ne soracağına müşterinin kendisi karar
vermektedir.Eğer bir arkadaşı tüketiciye tavsiyede bulunuyorsa, tüketicinin soracağı soruları
bir anlamda cevaplandırmış olmaktadır. Dolayısıyla bu tavsiye daha uygun olarak algılanmakta
ve tüketicilerin dikkatini cezbetmektedir (Karaca 2010: 11).
Para ve Zaman Tasarrufu: Günümüzde tüketiciler yoğun bir baskı altındadır. Bunun
nedeni alınacak ürün veya hizmet için seçme şansının fazla olmasına rağmen yoğun iş
temposunun getirdiği zamansızlık ve ürün hakkında yeterli araştırma yapamamaktır. Bu
nedenle tüketicinin hakkında fazla bilgi sahibi olmadığı bir ürünü satın almak istediğinde
tüketici için en iyi yol, söz konusu ürünü daha önce araştırmış ve denemiş birisini bulup, ürünle
ilgili deneyimlerini öğrenmek olacaktır. Dolayısıyla tüketiciler, para ve zamanlarından tasarruf
ederek AAP’nin nimetlerinden faydalanacaklardır (Uzunal, Uydacı 2010: 89).

10.2.2.
ve Önemi

Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Yeri

Konuyla ilgili olarak yapılmış olan birçok çalışmada; ürün satınalan müşteriler ile
karşılaştırıldığında, hizmet satın alan müşterilerin kişisel bilgi kaynaklarına çok daha büyük
güven duydukları, bu bilgi kaynaklarına satın alma kararı verirken danıştıkları saptanmıştır.
Kişisel bilgi hizmet sektöründe, imalat sektöründe olduğundan çok daha güçlü bir etki
yaratmaktadır. Bu nedenle, hizmet sektörünün içinde yeralan sağlık alanında da, özellikle AAP
aktif olarak kullanılmaktadır; çünkü satın almış olduğu bir ürünü veya hizmeti beğenmeyen,
ondan memnun kalmayan bir tüketici ürünü değiştirebilir veya en kötü ihtimalle o üründen/
hizmetten bir daha satın almayabilir. Ama bu durum sağlık hizmetlerinde daha farklı boyutlarda
kendini gösterebilmekte ve dolayısıyla bazı durumlarda hastalar hayatlarını kaybetme tehlikesi
ile yüz yüze kalabilmektedirler. Sağlık hizmetleri kendine has nitelikleri dolayısıyla oldukça
kişisel ve özel bir hizmet türü olup; güven, kişisel öneriler ve tavsiyelere dayanmaktadır.
Hastalar; alanında uzman olan hekimlere, hekim dışındaki diğer sağlık profesyonellerine ve
onların çalıştıkları sağlık kurumlarına ulaşabilmek için AAP yöntemine başvurmaktadırlar.
Bu bağlamda sağlık hizmetlerinde kişiler arası tavsiyelere, diğer hizmet sektörlerinden daha
fazla gereksinim duyulmaktadır.
AAP yönteminin, sadece hastaların kendilerine en uygun sağlık kurumlarını ve sağlık
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profesyonellerini seçebilmelerinde değil, yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren ve
varlıklarını sürdürmeye çalışan sağlık kurumlarının gelecekteki akıbetlerinin tayin edilmesinde
de oldukça önemli bir yeri vardır. İnsana hizmet eden ve böylesine zorlu bir sektörde faaliyet
gösteren sağlık kurumları, rekabette ön plana çıkabilmek ve hatta diğer sağlık kurumlarına her
yönden liderlik edip sektörün nabzını yakından tutabilmek için; hasta memnuniyetine oldukça
önem vermek ve memnuniyet oranlarını yüksek düzeyde tutmak durumundadırlar. Bu oranı
yüksek tutma çabasında olan sağlık kurumları, hasta sadakati konusunda rakiplerine göre bir
adım daha önde olacaktır. Ayrıca sadık hasta portföyüne sahip olan sağlık kurumları;
portföylerine yeni bir hasta ekleyebilmenin maliyetinin, mevcut hastaların elde tutulma
maliyetinden daha fazla maliyetli olduğunun bilincindedirler.
Sonuç itibariyle AAP, diğer birçok hizmet sektöründe olduğu gibi sağlık hizmetleri
alanında da oldukça büyük bir öneme sahiptir ve bunun farkında olan profesyonel sağlık
kurumları yöneticileri, tüm hasta gruplarının istek ve beklentilerinin birbirinden farklı olduğu
gerçeğinden yola çıkarak, hasta tatminini yükseltmek için farklı strateji ve politikalar
geliştirmek durumundadırlar (Uzunal, Uydacı 2010: 89).
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Uygulamalar2
Halkla ilişkiler uygulamaları ile ilgili olarak İzmir’de farklı lokasyonlarda yer alan
bazı özel hastanelerdeki halkla ilişkiler birimlerinin faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan bazı
araştırma sonuçlarına göre;
•

Sağlık sektöründe iletişime verilen önemin arttığı,

1) Hastane yönetimindeki halkla ilişkiler birimlerinin önemli fonksiyonları olduğu,
2) Kurumsal halkla ilişkiler çalışmalarının, sağlık kurumlarının başarısında aktif bir
rol üstlendiği,
3) Araştırma kapsamında ele alınan birçok sağlık kurumu yöneticisinin Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü veya ona eşdeğer bölümlerden mezuniyet derecesine sahip
olmadığı,
4) Sağlık kurumlarındaki çoğu halkla ilişkiler biriminin son yıllarda kurulduğu ve
yakın zamandan itibaren faaliyet göstermeye başladığı,
5) Birçok sağlık kurumunun halkla ilişkiler misyon ve vizyonuna ve belirli periyotlar
ile
6) güncellediği halkla ilişkiler programlarına sahip olmadığı,
7) Çoğu sağlık kuruluşunun halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında; kurum içi ve dışı
kampanya ve etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, hasta ve hasta yakınlarına yönelik
farkındalık seminerleri, yerel kanallarda yayımlanan bazı sağlık programlarının sponsorluğu,
sağlık kurumuyla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin arşivlenmesi, kurumun basın
sözcülüğünün yapılması gibi çeşitli tanıtıcı faaliyetlerden uzak durduğu,
8) Çok az sağlık kurumunun halkla ilişkiler çalışmalarında, kurum dışındaki uzman
9) ajanslardan destek aldığı,
10) Sağlık kurumlarından birçoğunun halkla ilişkiler alanında uzun ve kısa vadeli
hedeflere sahip olmadığı ve
İmaj, kurumsal tanınırlık ve itibar, sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, hasta
memnuniyeti ve sadık hasta portföyü oluşturmak adına çoğu sağlık kurumunun ağızdan ağıza
pazarlama yöntemine yönelmek yerine, ona kıyasla daha maliyetli olan reklam yöntemini tercih ettikleri
11)

saptanmıştır.
Uygulamada yer alan araştırma sonuçları; Yurdakul, Coşkun, ve Öksüz tarafından 2007 yılında İzmir
ilinde gerçekleştirilmiş olan makale sonuçları temel alınarak hazırlanmış; fakat bulgulara dair birçok sonuç,
uygulama sorularına destek olması bakımından kurgulanarak/değiştirilerek verilmiştir.
2
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Uygulama Soruları
1) Sağlık kurumlarının halkla ilişkiler birimlerinde görev yapan çalışanların, hangi
alanlardan mezun olması gerektiğini araştırınız.
2) Bir sağlık kurumunun halkla ilişkilerle ilgili herhangi bir misyonunun,
vizyonunun ve pazarlama programının olmaması, kurum için bir sorun teşkil eder mi? Eğer
eder ise bunların neler olduğunu tartışınız.
3) Sağlık kurumlarının sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, kurumsal açıdan
neden önemlidir? Tartışınız.
4) Halkla ilişkilerin, ağızdan ağıza pazarlama ile ne gibi bir ilişkisi vardır? Tartışınız.
5) Sağlık kurumları, ağızdan ağıza pazarlama yöntemine başvurmalı mıdır?
Cevabınız evet ise nedenini ve kurumsal açıdan getirilerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikli olarak; halkla ilişkiler kavramının neyi ifade ettiği üzerinde
durulmuş ve özellikle sağlık kurumları açısından halkla ilişkilerin yeri ve önemine
değinilmiştir. Bu bağlamda halkla İlişkiler; kamuoyunun tutumlarını değerlendiren, bir birey
ya da organizasyonun politika ve prosedürlerini kamuoyu çıkarlarıyla tanımlayan, kamuoyunda
anlayış ve kabul oluşturmak için eylem programı planlayan ve uygulayan bir yönetim
fonksiyonu şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzün sağlık kurumları kapsamında ele
alındığında ise; sağlık kurumlarının çeşitli yönlerden topluma kendisini açabilmesi,
gerçekleştirdiği faaliyetleri topluma duyurabilmesi ve onunla bütünleşebilmesi bakımından
halkla ilişkiler birimlerine büyük sorumluluklar düştüğü ifade edilmiş ve dolayısıyla halkla
ilişkilere gerekli önemi veren sağlık kurumlarının, sağlık sektöründe emin adımlarla ilerleme
olanaklarını sonuna kadar kullanmış olacakları yönünde bir yorum yapılmıştır.
Konuyla ilgili olarak son olarak da; AAP kavramına ve sağlık kuruluşları açısından yeri
ve önemine yer verilmiştir. Ağızdan ağıza pazarlama; temelde, tüketicilerin birbirleri ile
işletmenin ürünleri hakkında olumlu yönde iletişim kurmalarını sağlayarak, işletme marka
imajının güçlendirilmesini ve satışların artırılmasını amaçlayan bir iletişim ve pazarlama
yöntemidir. AAP Derneği’nin AAP tanımı ise şu şekildedir; ağızdan ağıza iletişim, tüketicilerin
diğer tüketicilere bilgi iletmeleriyken, AAP, ürünler hakkında konuşmak için insanlara bir
neden vererek, firma ve markanın gündeme gelmesini kolaylaştırmaktır. AAP yönteminin,
sadece hastaların kendilerine en uygun sağlık kurumlarını ve sağlık profesyonellerini
seçebilmelerinde değil, yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren ve varlıklarını sürdürmeye
çalışan sağlık kurumlarının gelecekteki akıbetlerinin tayin edilmesinde de oldukça önemli bir
yeri ve önemi vardır. İnsana hizmet eden ve böylesine zorlu bir sektörde faaliyet gösteren sağlık
kurumları, rekabette ön plana çıkabilmek ve hatta diğer sağlık kurumlarına her yönden
liderlik edip sektörün nabzını yakından tutabilmek için; hasta memnuniyetine oldukça önem
vermek ve memnuniyet oranlarını yüksek düzeyde tutmak durumundadır. Bu oranı yüksek
tutma çabasında olan sağlık kurumları, hasta sadakati konusunda rakiplerine göre bir adım
daha önde olacaktır. Ayrıca sadık hasta portföyüne sahip olan sağlık kurumları; portföylerine
yeni bir hasta ekleyebilmenin maliyetinin, mevcut hastaların elde tutulma maliyetinden daha
fazla maliyetli olduğunun bilincindedirler.
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Bölüm Soruları
1) İşletme ile hedef kitle çevresi arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabul etmeyi
ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı olan ve bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanan
kavram, hangisidir?
a) Halkla ilişkiler
b) Kurumsal imaj
c)

Bütünleşik pazarlama iletişimi

d) Satış geliştirme
e)

Ağızdan ağıza pazarlama

2)

Hangisi, halkla ilişkilerin amaçlarından değildir?

a) Demokrasi anlayışını desteklemek
b) Uzun dönemli karlılığı sağlamak
c)

Anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları engellemek

d) İşçi- işveren ilişkilerini geliştirmek
e)

Ürün ve hizmetlerin reklamını yapmak

3) Aşağıdaki öncüllerden hangileri halkla ilişkilerin reklam ve kişisel satışa göre
zayıf olduğu düşünülen yanlarını ifade etmektedir?
I.

Mesaj içeriklerinin tam olarak belirlenemeyebilmesi

II. Mesajların tekrarlanma imkanının olmaması
III. Ücretsiz olarak görünmesine rağmen, arka planda birtakım maliyetlere
katlanılması
IV. Medyanın haber niteliği taşıdığı gerekçesiyle olumsuz haberleri abartarak verme
eğilimi
a) I ve II
b) II ve III
c)

I-II ve IV

d) II-III ve IV
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e)

I-II-III ve IV

4)

Halkla ilişkiler türleri ile ilgili olarak hangisi doğru değildir?

a) Kurumsal halkla ilişkilerde, kurumsal imaj ve itibar yönetimi önemlidir.
b) Pazarlama halkla ilişkilerde kurumun prestiji, marka bilinirliğinin önüne geçer.
c) Kurumsal halkla ilişkiler, sorun yönetimi olarak da bilinir. Pazarlama halkla
ilişkiler, ürüne yönelik imaj ve satış sürekliliğini amaçlar.
d) Kurumsal halkla ilişkilerde, hedef kitlenin kuruma karşı güven ve anlayış
geliştirmesine çalışılır.
5)
değildir?

Hangisi, halkla ilişkiler uygulama ve etkinliklerinde kullanılan yazılı araçlardan

a) Dergi ve gazeteler
b) Bültenler
c)

Toplantı ve geziler

d) Broşür ve kitaplıklar
e)
6)
değildir?

Yıllık kuruluş raporları
Sağlık kurumları için halkla ilişkilerin önemiyle ilgili olarak hangisi doğru

a) Hasta memnuniyetini arttırmak için oldukça önemlidir.
b) Kurumların kendilerini topluma tanıtabilmeleri ve kurumsal itibar açısından
değerlidir.
c) Kurumun, reklamlar vasıtasıyla hasta portföyünü genişletmesi bakımından
zorunludur.
d) Hasta ve yakınlarının istek ve ihtiyaçlarının saptanması ve aksaklıkların
giderilmesinde aktif
bir rol oynar.
e)

Kurumların, rekabet güçlerini arttırması bakımından kritik bir değere sahiptir.

7) Hangisi, sağlık kuruluşlarının halkla ilişkiler uygulamaları kapsamında doğrudan
doğruya kullandığı araçlardan değildir?
a) Sosyal sorumluluk projeleri
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b) Sağlık kurumunu ve sunulan hizmetleri tanıtıcı broşür, afiş ve bültenler
c) Kongre ve konferans gibi bilimsel etkinlikler
d) Televizyon ve radyo reklamları
e) Sergi, fuar ve sponsorluklar
8) Tüketicilerin birbirleriyle işletmenin ürünleri veya hizmetleri hakkında olumlu
yönde bir iletişim kurmalarını sağlayarak, işletme marka imajının güçlendirilmesini ve
satışların arttırılmasını amaçlayan yöntem hangisidir?
a) Pazarlama
b) Bütünleşik pazarlama iletişimi
c)

Halkla ilişkiler

d) Reklam
9) Ağızdan ağıza
özelliklerinden değildir?

pazarlamaHangisi,

ağızdan

ağıza

pazarlamanın

temel

a) Kurumsallık
b) Güvenirlilik
c)

Deneyim Aktarımı

d) Müşteri Temelli Olma
e)

Zaman ve para tasarrufu

10) Başarılı ve efektif bir ağızdan ağıza pazarlama yöntemi kullanan sağlık kurumları
ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Hasta ve yakınlarının en iyi hastane ve sağlık profesyonellerini seçmelerinde,
onlara rehberlik eder.
b) Maliyeti yüksek olduğu için sağlık kurumları tarafından ikinci plana atılır.
c) Sağlık kurumlarının, yoğun rekabet şartlarında varlık gösterebilmelerine katkı
sağlar.
d) Sağlık kurumlarının, hasta ve yakınları tarafından
aktif bir rol oynar.

yeniden tercih edilmesinde

e) Kurumların, sadık hasta portföyleri oluşturmalarına destek olur.
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Cevaplar
1) a, 2) e, 3) e, 4) b, 5) c, 6) c, 7) d, 8) e, 9) a, 10) b
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11. KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ GELİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kişisel Satış
11.2. Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Satış
11.3. Satış Geliştirme
11.4. Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kişisel satış ve satış geliştirme sağlık hizmetleri için nasıl kullanılabilir?
2) Kişisel satış ve satış geliştirme uygulamalarına ilişkin sağlık sektöründe
düzenlemeler var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kişisel satış

Kişisel satışın nasıl bir pazarlama
Okuyarak, fikir yürüterek,
metodu olduğunun ve sağlık hizmetleri araştırarak, uygulayarak ve
açısından öneminin kavranması
tartışmalara katılarak

Satış geliştirme

Satış geliştirmenin nasıl bir pazarlama Okuyarak, fikir yürüterek,
metodu olduğunun ve sağlık hizmetleri araştırarak, uygulayarak ve
açısından öneminin kavranması
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Kişisel satış



Satış geliştirme
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Giriş
Bir kurum kendisi hakkında olumlu imaj yaratabilmek için ne kadar pazarlama
faaliyetinde bulunsa, ne kadar bütçe ayırsa da alıcılar için o kuruma ilişkin bir fikir edinme
noktasında kurumdan yüz yüze iletişim kurduğu kişi ya da kişiler son derece önemlidir. Zira bu
kişiler alıcılar için bir nevi marka temsilcisi niteliği taşımaktadır. Hele ki hizmet sektörü söz
konusu olduğunda, hizmeti üreten ve sunan aynı kişi olduğundan, onların alıcılarla iletişimi
daha da önem kazanmaktadır. Bu sebeple kişisel satış, alıcılarla yüz yüze gelme sağlık
hizmetleri için de önemli bir pazarlama iletişimi unsurudur. Bütünleşik pazarlama iletişimi
unsurları için destek özelliği taşıyan satış geliştirme de son yıllarda önemi artan bir metot
olmaktadır. Bu bölümde kişisel satış ve satış geliştirme konuları ele alınmaktadır.
Bu bölümde bütünleşik pazarlama iletişimi unsurlarından “kişisel satış” ve “satış
geliştirme” ele alınacaktır.
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11.1. Kişisel Satış
Bütünleşik pazarlama iletişimi unsurlarından biri olan ve en eski tutundurma bileşeni
olarak ifade edilen kişisel satış, Kotler ve Armstrong tarafından, “müşteri ilişkileri yaratmak ve
satış yapmak amacıyla işletmenin satış gücü aracılığıyla gerçekleştirdiği kişisel sunum (Kotler,
Armstrong 2008: 452)” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre, “satış yapmak
amacıyla bir veya daha fazla potansiyel alıcıyla karşılıklı konuşmak, görüşmek ve sonuca
ulaşmak (Mucuk 2014b: 196)” şeklinde ifade edilmektedir. Tüketiciler ile bire bir ve yüz yüze
ilişki kurulması özelliğiyle diğer bütünleşik pazarlama iletişimi unsurlarına göre daha esnek
olabilen kişisel satış, tüketicilerin tepkilerini görerek, onların ihtiyaçlarına ve davranışlarına
daha uygun sunumlar gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadır. Kişisel satış kapsamında
kurulan çift yönlü ilişki, harcanan pazarlama çabasının daha az kısmının boşa gitmesini
sağlamaktadır. Birim maliyetinin yüksekliği ve kaliteli personel bulma güçlüğü ise, bu
pazarlama bileşeninin olumsuz yönlerini oluşturmaktadır (Etzel, Walker, Stanton 2004: 511).
Kişisel satış, marka yaratmak için büyük yatırımlar yapan, büyük pazarlama
maliyetlerine katlanan işletmelerin tüketiciler gözünde başarılı ve olumlu bir imaj yaratabilmesi
açısından son derece önem taşımaktadır. Çünkü tüketiciler her ne kadar birçok pazarlama
faaliyeti ile söz konusu markaya yönelik satın alma ilgi ve isteği duysa, o markayla kendini
özdeşleştirse ve olumlu düşüncelere sahip olsa da, tüketicinin markaya ilişkin yüz yüze geldiği
kişiler, satış temsilcileri olmaktadır. Bu çerçevede satış temsilcilerinin onlar üzerinde bıraktığı
izlenim; genel görüntüleri, hitap biçimleri, ses tonları, ilgileri, kısaca satış temsilcilerine ait tüm
sözlü ve sözsüz iletişim unsurları, tüketiciler tarafından o markaya mal edilmektedir. Bu
durumda satış temsilcileri, markayla tüketici arasında köprü vazifesi görmektedir. Bugün
ülkemizde faaliyet gösteren birçok uluslararası marka yöneticisi özellikle satış kadrolarının
niteliksizliği ve markayı yeterince temsil edememeleri nedeniyle tüketicilerle ilişkilerinde ve
doğru imaj yaratımında sorun yaşadıklarını belirtmektedirler.
Satış bağlamında iletişim, sözlü ve sözsüz bilgilerin aktarılması ve satış temsilcisi ile
tüketici arasındaki anlayışın ortaya çıkarılması eylemi olarak ifade edilmektedir (Odabaşı,
Oyman 2003: 168). Bu çerçevede sözlü iletişim, insana ait ortak simgelerin en gelişmişi olan
dil olgusu ile gerçekleştirilmekte ve iletişimde bulunan birimlerin karşılıklı konumda
buluşmasıyla meydana gelmektedir. Kişisel satışta sözlü iletişimde, hedef tüketicilere uygun
nitelikte sözcüklerin seçilmesi kadar bunların ses tonu, vurgu, diksiyon ve benzeri konuşma
teknikleri gözetilerek aktarılması da satış temsilcisinin kabul görmesi açısından önem
taşımaktadır. Bu tür iletişime olanak sağlayan kişisel satış, geri bildirim, aktif dinleme ve
empati kurma avantajlarıyla (Bıçakçı 2003: 29- 31) gerek satışa gerekse satış kapatılamasa bile
markaya ilişkin olumlu izlenim uyandırılmasına katkıda bulunmaktadır.
Satış temsilcisinin kaba ve alaycı olmayan, inandırıcı, güvenilir ve nazik ses tonu,
kurduğu açık ve anlaşılır cümleler satış ve pazarlamada başarı şansını artırmaktadır. Satış
temsilcisinin;
 Yumuşak ve inandırıcı ses tonu; tüketicileri yatıştırmakta ve satış temsilcisine
saygınlık kazandırmaktadır.
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 Kızgın ve sert sesi; tüketiciyi daha çok kızdırmakta ve bir anlaşmaya varma
olasılığını azaltmaktadır.
 Sıcak ve sempatik ses tonu; yardım arzusunu göstermekte, güven ve işbirliği
duygusu yaratmaktadır.
 Soğuk ve kayıtsız ses tonu ise; lütfediyormuş hissi yaratarak, satış temsilcisinin
çok meşgul olduğu izlenimini vermektedir (Yılmaz 2011: 73).
Sözsüz iletişim ise, iletişimin kelimelerle, cümle yapılarıyla sözlü olarak ifade
edilemeyen, sadece hareketlere dayanan yönünü oluşturmakta (Ker 1998: 18) ve beden dili ile
simgesel iletişim şeklindeki iki ana unsuru kapsamaktadır (Bıçakçı 2003: 24). Beden dili, yüz
ifadeleri, el- kol devinimleri, beden duruşu gibi konuların incelendiği ve sözlü iletişime destek
sağlayan, sözlü iletişimi bütünleyen devinimleri inceleyen bilim dalı olarak belirtilmektedir
(Güz, Küçükerdoğan, Sarı ve arkadaşları 2002: 47). Kültürden kültüre ya da cinsiyete bağlı
olarak farklılık gösterebilen beden dili (Kaşıkçı 2005: 27), tanışma, selamlama, mimikler,
jestler gibi unsurları içermektedir. Genellikle ilk 30 saniye içinde bırakılan izlenimin, sonraki
dakikalarda pek değişmeyeceği savunulmakta (Babacan 1997: 4- 5) ve kişilerarası iletişimin %
75’inin beden diline dayandığı belirtilmektedir (Bıçakçı 2003: 25).
D. Joel Whalen sözlü iletişimle ilgili ilginç bir noktayı dile getirerek; normal şartlarda
dakikada 120 kelimeyi karşı tarafa aktarma kabiliyeti olan insanın, dakikada anlama
kapasitesinin 480 kelime olduğunu ifade ederek, aradaki 360 kelimelik açığın konuşmacının
sözsüz iletişim unsurları ile kapatılmakta olduğunu ileri sürmektedir (Whalen 1996: 120). Bu
amaçla kullanılan mimikler, insan yüzüne anlam vermekte ve kişinin soğuk ya da sevimli, sakin
ya da coşkulu, katı ya da duygusal gibi nitelemelerle tanımlanmasına neden olmaktadır (Bıçakçı
2003: 24).
Satış temsilcilerinin iletişim esnasında;


Öne, arkaya ya da sağa sola sallanması,



Cepteki bozuk paralarıyla, bilezikleriyle veya çeşitli objelerle oynaması,



Gözlerini sabit bir noktaya dikmesi,



Kaşlarını çatması,

 Parmaklarını birbirine kenetlemesi de iletişimin başarısını olumsuz yönde
etkileyen beden hareketleridir (Ker 1999: 55).
Sözsüz iletişimin diğer ana unsuru olan simgesel iletişim ise, görünüşe bağlı olarak
aktarılan mesajları içermektedir. Örneğin kravatın resmiyeti temsil etmesi, markalı bir
aksesuarın karşıdaki kişi tarafından prestij imajı şeklinde algılanması. Bu çerçevede satış
temsilcisinin genel görünüşü, kıyafetleri, tercih ettiği renkler ve aksesuarlar tüketicilere farklı
mesajlar vermede etkili olmaktadır (Ataman, Ülengin 2003: 246).
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Kimi zaman memnuniyetsiz müşterilerin şikayetlerine muhatap kalan satış
temsilcileri, soruna yaklaşımlarına bağlı olarak, yeni bir tatmin değerlendirme sürecine girmiş
olan şikayetçi tüketicinin markayı değiştirmesinin engellenmesi ya da engellenememesi
noktasında etkin olmaktadır (Barış 2006: 24).
İyi bir satışçıda bulunması gereken özellikler de şöyle sıralanmaktadır (Mucuk 2014b:
203):


Yüksek düzeyde enerji



Aşırı ölçüde kendine güven duygusu



Para, statü ve hayatta iyi şeyler elde etmeye susamışlık



Yerleşmiş bir iş hayatı alışkanlığı

 Azim ve sebat (her itiraz veya karşı görüşü aşılması gereken bir engel olarak
görme alışkanlığı)


Rekabetçi olma konusunda doğal bir eğilim.

11.2. Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Satış
Sağlık hizmetleri pazarlaması açısından değerlendirildiğinde bütünleşik pazarlama
iletişimi araçlarının uygulanabilmesine yönelik çok sayıda sınırlama bulunmaktadır (10.4.
başlığı altında Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yer
almaktadır). Sağlık sektörü için pazarlamanın söz konusu olamayacağı; pazarlama teknikleri ile
sağlık hizmeti alıcılarının yanıltılabileceği eleştirileri yapılmaktadır. Bu eleştirilerde
pazarlamanın kar ve satış odağından bahsedilmektedir. Oysaki günümüzde kar amacı güden
kuruluşların yanı sıra kar amacı gütmeyen kuruluşlarda pazarlama faaliyetinde bulunmakta;
hatta fikirlerin veya insanların pazarlanması söz konusu olmaktadır.
Çeşitli yazarların tıp ve sağlık bilimlerinin sosyal bir bilim olduğu yönündeki görüşleri,
sağlık hizmetleri açısından pazarlama iletişiminin önemini desteklemektedir. Algılarda istenen
yönde değişiklik yaratmayı amaçlayan pazarlama sahip olduğu araçlar yardımıyla hasta- hekim
ilişkisindeki başarı, sağlık kuruluşuna yönelik olumlu imaj yaratılması ve hasta memnuniyeti
sağlanması gibi konular üzerinde etkili olmaktadır. İnsanlık tarihi incelendiğinde geçmiş
dönemlerde yaygın olan, insan vücudunun çevreyle dinamik denge içinde bulunan bir dizi
sistemden oluştuğunu belirten ve sağlığın korunması için bu yönde çalışmalar yürütülmesi
gerekliliğine inanan görüşler yerine son birkaç yüzyılda dünyayı, yaşamı ve insanı açıklamada
egemen olan mekanik yaklaşım, canlılar ve insan vücudunu bir tür makine gibi ele
almaktadır. Bu da insanın çevresi, zihni ve bedeni ile olan bütünlüğünün göz ardı edilmesine
yol açmaktadır (Hayran, Sur 1998: 2). Tedavi sürecinde hastalarla sağlıklı iletişim kurulması
bu nedenle önemlidir ve bütün pazarlama iletişimi unsurları hedef kitle ile sağlıklı iletişim
kurulması amacına hizmet etmeye çalışmaktadırlar.
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Kaldı ki günümüzde pazarlama“değer yaratma” kavramına odaklanarak
tanımlanmaktadır. Toplumsal pazarlama anlayışı çerçevesinde pazarlama yöneticilerinin amacı
pazarlama araçlarını kullanarak hedef kitleler için değer yaratmaya çalışmaktır. Pazarlamanın
bu amacı çerçevesinde sağlık hizmeti sunucularının hizmet alıcılarına yönelik değer yaratmaya
çalışmalarının sağlık biliminin sosyal bir bilim olduğu düşüncesini desteklediği ileri sürülebilir.
Şöyle ki bir sağlık kuruluşuna giren hizmet alıcısı hasta kabul görevlisinden tutun
hekime kadar sağlık kuruluşunda karşılaştığı ve iletişim kurduğu herkesi dikkate alarak o
kuruluş hakkında bir karara varmakta ve sağlık hizmetini sadece kendisine sunulan tedavi
hizmeti ile değil bütün bu unsurların toplamı olarak değerlendirmektedir. Hal böyle olunca
sağlık kuruluşunda iletişim kurulan herkesin ses tonu, genel görüntüsü, hitap biçimi, beden dili
hizmet alıcısı için önemli olmaktadır. Hasta memnuniyetini önemseyen ve sunduğu hizmet ile
marka olmak isteyen gerek hekim gerekse bir sağlık kuruluşu için tüm bunlar göz önünde
bulundurulması gereken faktörler olmaktadır. Kişisel satış elemanının marka temsilcisi olması
gibi sağlık kuruluşunda karşılaşılan herkes de hizmet alıcısı için o markanın birer temsilcisi
durumundadır.
Erdoğan ve İşlek (2013: 130) bir çalışmalarında pazarlamanın Anglo-Sakson (İşlemsel),
Alp-Germen (İlişkisel) ve köklerini Ahilik geleneğinden alan Anadolu yaklaşımı çerçevesinde
toplumsal- kültürel karşılaştırmasını yapmışlardır. Bu çalışmada Anadolu Yaklaşımına temel
oluşturabilecek ve Torlak (2010) tarafından kavramsallaştırılmış 9E’den oluşan yeni bir
pazarlama karmasından söz edilmektedir. Buna göre pazarlama karması elemanları; “erdem”,
“eser”, “eder”, “etkileşim”, “erişim”, “estetik”, “emek”, “eğlence” ve “esneklik” olarak
belirtilmekte ve merkezde “erdem” yer almaktadır. Bu da günümüzde pazarlamanın sağlık
hizmetleri açısından önemli bir unsur olduğunun göstergelerinden kabul edilebilir.
İstanbul’da 2012 yılında aile hekimlerinden hizmet alan hastalar üzerinde yapılan bir
çalışmaya göre, muayene sırasında hekimin hastayı karşıladığı yüz ifadesiyle hastanın hekimle
ilişkisinden duyduğu mutluluk arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre mutlu bir
yüz ifadesiyle karşılanan hastalarda hekimle ilişkisini mutlu olarak ifade etme eğilimi
artmaktadır. Mutsuz ve kızgın yüz ifadesiyle karşılanan hastalar da hekimle ilişkilerini aynı
duygularla ifade etmektedirler. Bu durumda hastalarda olumlu bir imaj oluşturulmasında ve
hasta tatmininin sağlanmasında hekimin karşılama anındaki yüz ifadesinin önemli olduğu
söylenebilir.
Hekimin sohbet için ayırdığı süre ile hastanın hekimle olan ilişkisinden duyduğu
mutluluk arasında da olumlu ilişki bulunmuştur. Buna göre hekimin sohbet için ayırdığı süre
arttıkça, hastaların hekimle olan ilişkilerini daha olumlu duygularla ifade etme eğilimleri
artmaktadır. Hekimlerin hastalarını güler yüzle karşılayıp, sağlık problemleri dışında da onlarla
dostane sohbet etmelerinin hastaların mutluluk düzeyini artıracağı söylenebilir. Hekimin
hastaları için ayırdığı sürenin hastalar tarafından yeterli bulunması da hastaların bu ilişkiden
duydukları mutluluk düzeyini artırmaktadır. Aynı çalışmada hastalar en çok “hekimin hizmet
sunumu ve kalitesi” hakkında birbirleriyle konuştuklarını ve aralarında konuştukları ikinci
konunun hekimin dış görünüşü olduğunu ifade etmişlerdir (Uydacı, Yılmaz 2012: 430).
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11.3. Satış Geliştirme
Stanton, Etzel ve Walker satış geliştirmeyi “tüketicilerin taleplerini harekete geçirmek
ve satıcıların pazarlama performansını etkilemek amacıyla gerçekleştirilen ve reklam, kişisel
satış, halkla ilişkiler ve tanıtma dışında kalan tutundurma faaliyetleri” şeklinde tanımlamakta
ve bunun reklam ve kişisel satış arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade etmektedirler
(Stanton, Etzel, Walker 1991: 466). Kupon verme, primler ve yarışmalar gibi çeşitli faaliyetleri
kapsayan satış geliştirme, iletişim etkisiyle tüketicilerin dikkatini çekmekte, onların belirli ürün
ve markalara yönelmesini sağlamakta ve tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemeye
çalışmaktadır (Kotler, Keller 2006: 555). Bir başka ifadeyle satış geliştirme, tüketiciyi ürünü
denemeye teşvik etmekte; reklamın fark edilebilirlik sağladığı ve istenen yönde tutum
geliştirdiği, ancak harekete geçirmede başarısız olduğu durumlarda tekrarlanan alım yaratmak
için anahtar görevi görmektedir.
Yapılan bir araştırmaya göre, Amerikan halkının;


% 80’i kupon kullanmakta,



% 75’i satış geliştirme çalışması uygulandığı zamanda alım yapmakta ve

 Üreticiden perakendecilere satılan eşyaların % 70’i satış geliştirme ile
satılmaktadır
(Kocabaş, Elden, Çelebi 2000: 55- 56).

Satış Geliştirme Stratejisi

Satış geliştirme uygulamaları kısa zaman diliminde satış artışını sağlayabilmekte; bu
nedenle de, işletmeler haklı olarak bütçelerinin büyük bir kısmını bu faaliyete yatırma
eğilimine girmektedirler. Nihai tüketicilerin diğer pazarlama iletişimi faaliyetlerine karşı
doygunluğunun artmasıyla bu faaliyetlerin etkinliğini kaybetmesi üzerine, satış geliştirme
daha çok önem kazanmıştır. Ara sıra uygulanan satış geliştirme faaliyetlerinin, satın almayı
teşvik ederek, diğer tutundurma faaliyetlerini desteklediği ileri sürülmekte ve satış geliştirme
tekniklerinin satın alma davranışları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olması
amaçlanmaktadır (Alvarez, Casielles 2005: 56).
Satış geliştirmenin başlıca yararları şöyle sıralanabilir (Ünlüönen, Yaylı, Yüksel 2007:
288):


Tüketicilerde ürün ve marka farkındalığını arttırmak,



Markanın kolay hatırlanmasını sağlamak,



Tüketicileri harekete geçirmek ve satın almaya yönlendirmek,



Marka sadakati yaratmak,



Tekrar satın almayı sağlamak,
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Rakiplerden farklılaşmak,



Müşteri değeri yaratmak,



Yeni ve geliştirilmiş bir ürünü müşteriye denettirmek,



İç tepkisel satın almayı sağlamak.

Tüketicilerin, aynı fiyattan normal büyüklükte bir üründen daha fazla satın almasını
sağlayan satış geliştirme faaliyetleri, bu yönüyle onların daha çok değer elde ettiklerini
hissetmelerini sağlamakta ve marka farkındalığının artmasına destek olmaktadır (Boddewyn,
Leardi 2000: 451). Özellikle ürünün gözle görünür bir üstünlük taşıdığı, içeriğin reklam
aracılığıyla taşınmasının zor olduğu, geniş bir kullanım alanı için oldukça büyük bir bütçe
kullanımının gerektiği ya da üstün kalitede bir ürün sınıfı arandığı durumlarda, tüketicilere
numune verme şeklindeki satış geliştirme faaliyetleri daha etkin olmaktadır (Kocabaş, Elden,
Çelebi 2000: 57).
Bu olumlu katkılarına karşın, Aaker satış geliştirmenin markayı destelemekle birlikte,
odak noktasını fiyata kaydırarak marka değerine zarar verme potansiyeli taşıdığını
vurgulamaktadır (Aaker 1996: 187). Kotler de fazla kullanılması halinde bu tutundurma
bileşeninin marka değerini olumsuz etkilediğini belirtmektedir (Kotler 1998: 27). Tüketicinin
beklemediği zamanlarda ve aralıklı olarak uygulandığında, satış geliştirmenin amaçlara büyük
ölçüde ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Eğer tüketici bir satış geliştirme faaliyetinin
uygulanacağını tahmin ediyorsa, o zaman faaliyetin etkisi azalmakta olduğundan satış
geliştirmeye yönelik tüketici beklentisi oluşturmamak ve ürün özellikleri ile bu teşvikleri
birleştirmemek gerekmektedir. Ancak bu, satış geliştirmenin işletme tarafından doğaçlama
yapılan faaliyetler olduğu anlamına gelmemektedir. Satış geliştirme faaliyetleri işletmenin
pazarlama programı ile bütünleşen, planlı ve düzenlenmiş faaliyetler olmalıdır. Bir satış
geliştirme faaliyeti planlanırken, Şekil 10.1’de de görüldüğü üzere, işletmenin kendi
özelliklerini, sektörün özelliklerini ve rakiplerin özelliklerini bilmek önemlidir. Ayrıca
tüketicilerin demografik ve psikolojik özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır (Alvarez,
Casielles 2005: 57).
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Sektör Özellikleri

İşletme Özellikleri

(dayanıksızlık,
karmaşıklık)

(perakendeci
farklılaşması,
satış yeri sayısı)

Rekabet ve Talep Özellikleri

Yerel rekabet özellikleri
(fiyatlar, anlaşma sıklığı,
satış geliştirme türleri)
Yerli tüketici özellikleri
(psikolojik, demografik,
coğrafi)
Şekil 10.1. Satış Geliştirme Stratejisi (Alvarez, Casielles 2005: 57)

11.4. Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik
Resmî Gazete
YÖNETMELİK
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
3 Temmuz 2015 CUMA

Sayı : 29405

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

226

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde uyulması
gerekli kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin, enteral beslenme ürünlerinin
ve tıbbi mamaların tanıtım faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi
Müstahzarlar Kanunu ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 40 ıncı
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Beşerî tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek veya önlemek, bir teşhis yapmak veya
bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana
uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı etkin madde/maddeler kombinasyonunu,
c) Bilim servisi: Ruhsat/izin sahibinin, kendi kuruluşu bünyesinde oluşturduğu,
ruhsatına veya iznine sahip olduğu ürünlerin tanıtımının ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak yürütülmesini sağlayan ve sadece hekim/diş hekimi/eczacının çalıştığı birimini,
ç) Bilimsel toplantı: Bilimsel bir konuda bilgi vermek amacı ile Bakanlık, sağlık meslek
mensuplarının üyesi bulundukları ulusal ve uluslararası dernekler, sağlık kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, hekim/diş hekimi/eczacı meslekî örgütleri veya ruhsat/izin sahipleri tarafından
düzenlenen yurt içi veya yurt dışı kongreleri, sempozyumları, çalıştayları, seminerleri,
kursları ve toplantıları,
d) Demo cihazı: Beşerî tıbbi ürünle birlikte ruhsatlandırılan ve ürünün kullanımının
gösterilmesine yönelik olarak hazırlanan etkin madde içermeyen aparatı,
e) Kısa Ürün Bilgisi (KÜB): Beşerî tıbbi ürünün ruhsat dosyasında bulunan kısa
ürün bilgilerini,
f) Kullanma Talimatı (KT): Beşerî tıbbi ürün ile birlikte sunulan, kullanıcı için
hazırlanmış yazılı bilgileri,
g) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
ğ) Ruhsat/izin: Bir ürünün belirli bir formül ile belirli bir farmasötik form ve dozda,
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kabul edilen ürün bilgilerine uygun olarak üretilip pazara sunulabileceğini gösteren, Kurumca
düzenlenen belgeyi,
h) Ruhsat/izin sahibi: Kurumca ürünleri için adlarına, ruhsat/izin belgesi
düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,
ı) Sağlık meslek mensupları: Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe ve 11/4/1928
tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13 üncü
maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,
i) Sözleşmeli firma: Hukukî her türlü sorumluluk ruhsat/izin sahibinde kalmak
kaydıyla, ruhsat/izin sahibi tarafından sözleşme ile tanıtım faaliyetlerine yönelik iş ve
işlemleri kendi adına veya birlikte yürütmekle yetkili kılınan ve Kuruma ruhsat/izin sahibi
tarafından bildirilmesi zorunlu olan tüzel kişiyi,
j) Tanıtım: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin tıbbi-bilimsel özellikleri
hakkında ruhsat/izin sahipleri tarafından düzenlenen veya ruhsat/izin sahiplerinin adı, talebi,
katkısı, desteği ile sağlık meslek mensuplarına gerçekleştirilecek bütün bilgi verme
faaliyetlerini; bu çerçevede ürün tanıtım temsilcilerinin aktivitelerini, tıbbi ve mesleki kitap ve
dergilere verilecek ilanları, doğrudan postalama veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak
duyuruları, bilimsel toplantıları ve ürün tanıtım toplantılarını ve benzeri etkinlikler ile
yapılacak faaliyetleri,
k) Tanıtım malzemeleri: Parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin %
2,5’ini aşmayan hekim, diş hekimi ve eczacının mesleğini icrası sırasında kullanabileceği
sembolik hatırlatıcı ziyaret malzemelerini; ürün hakkında yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden
kitap, kitapçık ve broşür gibi basılı materyalleri; film ve slaytları; elektronik depolama
araçları ile sunulan görsel/işitsel malzemeleri; bilgi/veri/başvuru kaynağı olarak
kullanılabilecek her türlü yayını veya bu yayınlara elektronik erişim imkânını, bedelsiz
numuneleri, demo cihazları ve hasta eğitimine yönelik materyalleri,
l)

Ürün: Beşerî tıbbi ürünü, enteral beslenme ürününü ve tıbbi mamayı,

m) Ürün tanıtım temsilcisi: Hekim, diş hekimi ve eczacıya ziyaret yoluyla ürünün
tanıtımını yapan yeterlilik belgesi almış kişiyi,
n) Ürün tanıtım toplantısı: Ruhsat/izin sahibinin ürününün tanıtımına yönelik
düzenlediği toplantıyı,
o) Yeterlilik belgesi: Üniversitelerin ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden
mezun olanlara doğrudan verilen veya Kurum tarafından belirlenen müfredata göre yapılan
eğitim sonrası Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınav sonucunda başarılı olanlara Kurumca
verilen belgeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
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Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerinin Kapsamı ve Esasları Tanıtımın kapsamı
MADDE 5 – (1) Tanıtım, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin hekim, diş hekimi ve
eczacıya tanıtım faaliyetlerini kapsar.
(2) Sağlık meslek mensuplarına yönelik tanıtım;
a)

Hekim, diş hekimi ve eczacıya tanıtım malzemeleri kullanılarak,

b) Bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantıları düzenlenerek veya desteklenerek,
c) Hekim, diş hekimi ve eczacılara ürün tanıtım temsilcileri tarafından ziyaret
yapılarak, gerçekleştirilir.
(3) Ürünlerin internet dâhil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim
ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak
topluma tanıtımı yapılamaz. Kurumun izni ile yapılan ve sağlık meslek mensuplarına ürünün
pazara arz edildiğini duyuran gazete/dergi ilanları bu hükmün kapsamı dışındadır.
(4) Ürünlerin Kurumca onaylanmış KT/kullanım alanları, sadece Kurumca
tanımlanmış mecralarda ve ruhsat/izin sahibinin kendi internet sitesinde yayınlanabilir. Bu
mecra dışında Kurumca onaylanmış KÜB/KT/kullanım alanları kısmen veya tamamen
kullanılmak suretiyle ürünlerle ilgili topluma yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti
yapılamaz.
(5) Sağlık meslek mensupları, Bakanlığın izni alınmadıkça ürünlerin tanıtımında
oyuncu olarak rol alamazlar. Aynı şekilde üniversiteler, sağlık alanında faaliyet gösteren
meslek kuruluşları, dernek veya vakıflar da Bakanlığın izni olmadıkça ürünlerin tanıtım
faaliyetlerinde yer alamazlar.
Tanıtımın temel ilke ve esasları
MADDE 6 – (1) Toplum sağlığı açısından önem arz eden aşılama kampanyaları ve
salgın hastalıklarla mücadele gibi durumlarda veya sağlıklı olmanın teşviki amacıyla
Bakanlıkça gerçekleştirilen kampanyalarda kullanılacak ürünler hakkında, Bakanlıktan izin
alınarak ve Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde toplum bilgilendirilebilir.
(2) Yurt içinde düzenlenen uluslararası kongrelerde yapılacak tanıtımlar ile hekim/diş
hekimi/eczacının yazılı isteği üzerine ruhsat/izin sahibinin bilim servisi tarafından bizzat
yapılan bilgilendirmeler hariç olmak üzere;
a)

İlgili mevzuata göre ruhsatlandırılmamış ya da izin verilmemiş ürünlerin,

b) İlgili mevzuata göre ruhsatlandırılmış ya da izin verilmiş ürünlerin Kurumca
onaylanan kullanım alanları dışında,
c)

Yurt dışı tedarikçiler aracılığıyla temin edilen ürünlerden Sosyal Güvenlik
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Kurumu tarafından alternatif geri ödeme modelleri kapsamında satın alınan ve Kuruma
bildirilen ürünlerin farmakovijilansa yönelik yürüttükleri tanıtım faaliyetleri hariç olmak
üzere ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılmış ya da izin verilmiş ancak ülke piyasasında
bulunamadığı için reçete karşılığında yurt dışından teminine Kurum tarafından izin verilen
ürünlerin, tanıtımı yapılamaz.
(3) Bir ürünün tanıtımı, Kurumca onaylanan kullanım alanlarında yer alan bilgi ve
verilere uygun olmak zorundadır.
(4) Tanıtım, ürünün terapötik değeri hakkında sağlık meslek mensuplarının kendi
görüşlerini oluşturmasına yardımcı olacak yönde ve ürünün özellikleri hakkında bilgilendirici
ve kanıta dayalı tıbbi bilgiler içerir.
(5) Tanıtımın, tıp dergilerinden veya diğer bilimsel çalışmalardan yapılacak alıntılar,
tablolar ve diğer görsel materyaller kullanılarak hazırlanan bir dokümantasyonla yapılması
durumunda, bu materyaller aslına sadık kalınarak ve kaynakları tam olarak belirtilmek suretiyle
kullanılır.
(6) Tanıtım, ürün kullanımını gereksiz yönde teşvik edecek veya beklenmeyen riskli
durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılı ya da doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler vermek
suretiyle veya ilgi çekici ve ürünün kendisi ile doğrudan ilgisi olmayan görüntüler kullanılarak
yapılamaz.
(7) Çekiliş, şans oyunları gibi araçlar ile tanıtım yapılamaz.
(8) Ürünlerin; hekim, diş hekimi ve eczacıya tanıtımı yapılırken, herhangi bir nakdî
veya aynî avantaj sağlanamaz, teklif dahi edilemez ve söz verilemez. Adı geçen sağlık meslek
mensupları da kendilerine yapılan tanıtım faaliyetleri esnasında herhangi bir teşviki kabul veya
talep edemezler.
(9) Sağlık meslek mensupları, ruhsat/izin sahiplerinden aldıkları her türlü desteği;
a)

Her makale yazdığında makalenin sonunda,

b) Sunum yaptığında sunumun başında, beyan etmek zorundadır.
(10) Ruhsat/izin sahipleri, aşağıdaki şartları sağlamaları durumunda kamuya ait sağlık
kurum ve kuruluşları ile kâr amacı gütmeyen sağlık kurum, kuruluş ve organizasyonlarına
bağışta bulunabilirler:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki
haksız rekabete yol açmamak,

ürünlerin

ihale

kararlarını

etkilememek,

b) Ürün satışı ile ilişkilendirilebilecek etik dışı bir uygulamaya yol açmamak,
c)

Spesifik bir ürün hakkında reçete yazımını teşvik edici olmamak,
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ç) Araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmek amaçlarından birini
taşımak,
d) Sadece bir bireyin
kullanımına yönelik olmak,

kullanımına

değil

kurum

veya

kuruluşun

genel

e) Bağışlanan malzemede ruhsat/izin sahibinin adının bulunabilmesine karşılık
ürünün ismini yazmamak,
f)

Yapılan bağışı, ruhsat/izin sahibinin resmî kayıtlarına işlemek,

g) Klinik araştırmada kullanılması amacıyla yapılacak ürün ve benzeri bağışları
doğrudan koordinatöre veya sorumlu araştırmacıya yapmak.
(11) Sağlık kurum ve kuruluşları ancak merkez teşkilatlarından izin alarak veya merkez
teşkilatlarının bu konuda yayınladığı kurallar çerçevesinde bağış kabul edebilirler.
Bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantıları
MADDE 7 – (1) Bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantıları, sağlık meslek
mensubunun uzmanlık/görev alanı ile ilgili olmak zorundadır. Bu toplantılar, ürünler ile ilgili
var olan tıbbi bilgileri aktarmak veya yeni bilgileri sunmak amacı ile yapılır.
(2) Ruhsat/izin sahipleri; yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılacak sağlık
meslek mensuplarının kayıt, konaklama ve ulaşım masraflarını aşağıdaki şartlara uymak
kaydıyla destekleyebilirler:
a) Bir sağlık meslek mensubu aynı yıl içerisinde toplam dört kez ruhsat/izin
sahiplerinin desteğinden yararlanabilir; bu dört desteğin sadece iki tanesini aynı ruhsat/izin
sahibi sağlayabilir ve yine bu desteğin yalnızca ikisini yurt dışında yapılan toplantılarda
kullanabilir. Sağlık meslek mensuplarının ruhsat/izin sahiplerinin desteğiyle; konuşmacı,
yazılı veya sözlü bildiri sunan araştırmacı olarak katılım sağladıkları toplantılar bu kapsamda
değerlendirilmez.
b) Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda, bu
toplantılara iştirak eden katılımcılar bu fıkranın (a) bendindeki katılım sayısı sınırlamasından
muaftır.
c) Destek doğrudan kişiye değil toplantıyı düzenleyen organizasyona veya
organizasyonlara yapılır.
(3) Ruhsat/izin sahipleri tarafından düzenlenen ürün tanıtım toplantılarında
konuşmacılar hariç katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları ruhsat/izin sahiplerince
karşılanamaz. Ancak ruhsat/izin sahipleri, yurt içinde bulunan ürün imalathanelerine yapılacak
ziyaretlere bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında destek verebilirler.
(4) Ruhsat/izin sahipleri, yurt dışında yapılan bilimsel toplantıları; toplantının
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uluslararası nitelikte olması veya katılımcıların çoğunluğunun ülkemizde görev yapmayan
sağlık meslek mensuplarından oluşması durumunda destekleyebilir veya düzenleyebilirler.
Bakanlık tarafından yurt dışında düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda bu şartlar
aranmaz.
(5) Bilimsel toplantılara, ruhsat/izin sahibi tarafından destek verilerek toplantının
mahiyetine göre sağlık meslek mensubu yetiştiren fakülte veya yüksekokullarında okuyan
öğrencilerin de katılımı sağlanabilir.
(6) Ruhsat/izin sahipleri, düzenledikleri veya katkıda bulundukları bilimsel
toplantıları ve ürün tanıtım toplantılarını ve destek verecekleri sağlık meslek mensuplarının ve
sağlık meslek mensubu yetiştiren fakülte veya yüksekokullarında okuyan öğrencilerin
bilgilerini, Kuruma bildirmek zorundadırlar. Kurum, bu bilgileri oluşturacağı veri tabanında
toplar.
(7) Ruhsat/izin sahibinin desteklediği ulusal ve uluslararası klinik araştırmaların yurt
içi ve yurt dışında yapılacak araştırmacı toplantıları, bilimsel toplantı katılımı olarak
değerlendirilmez. Bu kapsamda olan toplantılar için Kurumun ilgili birimine izin başvurusunda
bulunulur.
(8) Her defasında başka bir ülkede düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılar hariç
olmak üzere; kayak merkezi tatil beldelerinde 1 Aralık-1 Mart tarihleri arasında ruhsat/izin
sahipleri tarafından toplantı organizasyonları düzenlenemez ve desteklenemez. Deniz kenarı
tatil beldelerinde ise 2015 ve 2016 yıllarında 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında, 2017 ve
sonraki yıllarda da 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında ruhsat/izin sahipleri tarafından
toplantı organizasyonları düzenlenemez ve desteklenemez. Bakanlık tarafından düzenlenen
veya desteklenen bilimsel toplantılarda bu şartlar aranmaz.
(9) Ruhsat/izin sahibinin düzenlediği veya katkıda bulunduğu toplantılarda,
farmakovijilans konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Kurum tarafından hazırlanmış
sunum veya eğitici videonun yer alması sağlanır. Ayrıca, bu amaçla Kurum tarafından
hazırlanan afiş ve broşürler kolaylıkla görülebilecek alanlarda sergilenir.
(10) Bir takvim yılı içerisinde ruhsat/izin sahiplerinin düzenlediği veya katkıda
bulunduğu altı saati aşan toplantıların en az % 60’ında akılcı ilaç kullanımı ilke ve hedefleri
kapsamında, toplantının konusu ile ilgili bir oturum konulur. Bu oturumdaki sunumların içeriği,
Bakanlıkça onaylanmış eğitim materyalleri ve tanı tedavi rehberleri çerçevesinde olur ve bu
sunumlar Kurum resmî internet sitesi üzerinden kaynak belirtilerek kamuya açık şekilde
yayınlanabilir.
(11) Toplantılara sağlık meslek mensupları dışındaki kişiler davet edilemez ve
masrafları karşılanamaz; ancak protokol davetlileri bu hükmün dışındadır.
(12) Kurumca görevlendirilmiş sağlık denetçileri, denetim amacıyla önceden haber
vererek veya haber vermeden bu toplantılara katılabilirler.
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Tanıtım malzemeleri
MADDE 8 – (1) Sadece bu Yönetmelikte tanımlanan materyal ve malzemeler tanıtım
malzemesi olarak kullanılır.
(2) İlgili idarî amir, sağlık kuruluşlarında tanıtım malzemelerinin hastaların göreceği
şekilde sergilenmemesi için gerekli tedbirleri alır.
Bedelsiz numune
MADDE 9 – (1) Bedelsiz numuneler, aşağıdaki şartlar yerine getirilmek kaydıyla
sadece hekim, diş hekimi ve eczacıya dağıtılabilir:
a) Ruhsat/izin sahipleri, bedelsiz ürün tanıtım numunelerinin imalat, ithalat ve
dağıtımına yönelik olarak yeterli bir kayıt ve kontrol sistemini kurar, sorumlularını belirler. Bu
kayıtlar, ilgili geri çekme mevzuat hükümlerine göre oluşturulur ve talep edilmesi hâlinde
Kuruma bildirilir.
b) Bedelsiz numuneler, azaltılmış miktarlar içerir. Ancak, enteral beslenme
ürünlerinde ve teknik nedenlerle azaltılamayan ürünlerin tanıtım numunelerinde bu şart
aranmaz.
c) Tanıtım numunelerinin dış ambalajları üzerinde "Tanıtım numunesidir, satılamaz"
ibaresi, en geniş yüzeyde ve dikkat çekici nitelikte yer alır. Basılması mümkün olan durumlarda
aynı ifadeler, iç ambalajda da yer alır.
ç) Tanıtım numunesi ile birlikte varsa KT ve KÜB’ün bir örneği sunulur.
d) Uluslararası sözleşmeler kapsamında olan uyuşturucu ve psikotrop maddeler
içeren ürünler ile ulusal kontrole tabi maddeleri havi ürünlerin numuneleri dağıtılamaz ve
verilemez.
e) Kurumun resmî internet sayfasında ilan edilen “Numune Dağıtımı Yapılamayacak
Olan İlaçlar” listesinde yer alan ürünlerin numuneleri dağıtılamaz ve verilemez.
f) Her bir ürün için piyasaya çıkış tarihinden itibaren ilk takvim yılında aylık satış
gerçekleşmeleri izlenmek suretiyle yıllık toplam satışın % 5’i geçilmeyecek miktarda; ikinci
takvim yılında bir önceki yıla ait satış miktarının % 5’ini; üç, dört ve beşinci takvim yıllarında
bir önceki yıla ait satış miktarının % 3’ünü; beşinci takvim yılından sonra ise bir önceki yıla ait
satış miktarının %1’ini geçmeyecek miktarda bedelsiz ürün numuneleri dağıtılabilir. Enteral
beslenme ürünleri bu fıkrada belirlenen azalan miktar sınırlamasından muaftır. Farklı aromalar
içeren enteral beslenme ürünlerine ait tanıtım numunelerinin yıllık dağıtım miktarları,
aromadan bağımsız olarak tek bir ürün gibi değerlendirilerek hesaplanır.
g)

Tanıtım numuneleri klinik araştırmalarda araştırma ürünü olarak kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Ürün Tanıtım Temsilcileri
Ürün tanıtım temsilcileri
MADDE 10 – (1) Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden
mezun olanlara diplomalarını ibraz etmeleri hâlinde veya en az yüksekokul mezunu olup
Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan sınavı başarı ile geçenlere Kurum tarafından yeterlilik
belgesi düzenlenir.
(2) Ürün tanıtım temsilcileri;
a) Yeterlilik belgelerinin olması kaydıyla firmalarda ürün tanıtım temsilcisi unvanı
ile çalışabilirler.
b) Yeterlilik belgesi almaları durumunda Kurum elektronik kayıt sistemine Kurum
tarafından kaydedilirler. Sisteme kayıt olan yeterlilik belgesi sahibi ürün tanıtım temsilcilerine,
ruhsat/izin sahibi tarafından formatı Kurumca belirlenmiş bir “Ürün Tanıtım Temsilcisi Kimlik
Kartı” düzenlenir. Kimlik Kartı olmaması durumunda ürün tanıtım temsilcisi olarak
çalıştırılamazlar.
c) Hekim, diş hekimi ve eczacı haricindeki sağlık meslek mensuplarına herhangi bir
ürün ve benzerinin tanıtımını yapamazlar ve tanıtım malzemesi veremezler.
ç) Ürün tanıtımı sırasında ürünle ilgili kendilerine rapor edilen advers etki/olayları
firmalarındaki bilim servisine iletirler.
(3) Ürün tanıtım temsilcilerinin çalışma saatleri içinde kamu hizmeti veren sağlık
kurum ve kuruluşlarında beşerî tıbbi ürün tanıtımı yapabilmeleri aşağıdaki kurallara tabidir:
a) İlgili idarî amir, ürün tanıtım temsilcilerinin sağlık meslek mensupları ile
yapacakları ürün tanıtımı amaçlı görüşmelerin yapılabilmesini temin etmek üzere, çalışma
düzenlerini gözeterek en uygun zamanı tahsis eder. Bu tahsis, eğitim hizmetlerini ve hastalara
verilen sağlık hizmetlerini aksatamaz.
b) Ürün tanıtım temsilcileri ziyaretin başında hangi ruhsat/izin sahibini temsil
ettiklerini açıklar ve ürün tanıtım temsilcisi kimlik kartlarını gösterirler.
(4) Ürün tanıtım temsilcilerinden bağış ve benzeri gibi adlarla da olsa, sağlık kurum
ve kuruluşlarına girişleri için ücret talep edilemez.
(5) Sağlık kurum ve kuruluşlarına, ürün tanıtımı olarak algılanabilecek afiş veya
benzeri tanıtım materyalleri konulamaz, asılamaz veya yapıştırılamaz. Ancak aşılama
kampanyaları, salgın hastalıklar, sigara veya obeziteyle mücadele gibi konularda sağlıklı
yaşamın teşviki amacıyla Bakanlığın gerçekleştirdiği kampanyalarda kullanılacak afiş ve
benzeri tanıtım materyalleri bu hükmün dışındadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Ruhsat/İzin Sahiplerinin Sorumluluğu
Ruhsat/izin sahiplerinin sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Ruhsat/izin sahibi, kendi kuruluşu bünyesinde aşağıda belirtilen
ilkeler doğrultusunda çalışmak üzere, pazara sunduğu ürünler hakkındaki bilgilerden sorumlu
bir bilim servisi kurar ve servis personelleri arasından bu faaliyetlerle ilgili bir sorumlu personel
belirler.
(2) Ruhsat/izin sahibi, ruhsatlandırılan veya izin verilen ürünün piyasaya arz
edildiğini sağlık meslek mensuplarına basın duyurusu ile ilân etmek istemesi durumunda,
hazırladığı ilân metninin birebir örneğini Kuruma göndererek Kurumdan izin alır. Basın
duyurusu bir kez yayımlanabilir. Gazetelerde yayımlanacak basın duyurusunun boyutu gazete
tam sayfasının 1/8’ini geçemez.
(3) Ruhsat/izin sahipleri tarafından düzenlenecek veya desteklenecek bilimsel
toplantılar ve ürün tanıtım toplantıları Kuruma bildirilir. Yurt içi toplantılarda her toplantıdan
en az on beş iş günü önce; yurt dışı toplantılarda ise en az otuz iş günü önce toplantının içeriği,
muhtemel katılımcı listesi, yapılacak masraf kalemleri ve etkinliklerin Kuruma bildirilmesi
zorunludur. Evrak girişi yapılmış bildirimler, Kurum tarafından on iş günü içerisinde sadece
elektronik olarak cevaplandırılır, cevaplandırılmaması hâlinde başvuru için onay verilmiş
sayılır.
(4) Ruhsat/izin sahibi, desteklediği toplantı gerçekleştikten sonra, katılımcı listesi,
masraf kalemleri ve yapılan etkinlikleri, Kurum tarafından belirlenen formatta ve dijital
ortamda ayrıntılı olarak en geç otuz gün içerisinde Kuruma bildirir. Katılımcılara verilen
destekle ilgili bilgi ve belgelerin örnekleri ilgili ruhsat/izin sahibi tarafından beş yıl süreyle
muhafaza edilir.
(5) Ruhsat/izin sahibi;
a) Ruhsatına/iznine sahip olduğu ürüne ait tanıtımın bu Yönetmelikte belirtilen
şartlara uygun olmasını sağlamak,
b) Kurumun talebi hâlinde tanıtım faaliyetleri ile ilgili gereken her türlü bilgiyi
ve belgeyi ibraz etmek,
c)

Kullanılacak tüm tanıtım malzemelerinin birer örneğini beş yıl süreyle saklamak,

ç) Kendi adına ürün tanıtımı hizmeti verecek temsilcilerin isimlerini, çalıştıkları
bölgeyi, tanıtım yaptıkları sağlık meslek mensuplarının ve tanıtımını yaptıkları ürün adlarını,
işe başlayış veya ayrılış tarihlerini kayıt altına almak, istenildiği takdirde Kuruma ibraz
etmek,
d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bilim servisi tarafından hekim/diş
hekimi/eczacının yazılı isteği üzerine yapılacak bilgilendirmelere ilişkin bilgi ve belgeleri beş
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yıl süre ile saklamak,
e) 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaçların
Güvenliliği Hakkında Yönetmelik gereğince Kurum tarafından ilan edilen “Ek İzlemeye Tabi
İlaçlar” listesinde yer alan ürünlerin tanıtım malzemelerine; ters eşkenar siyah üçgen
sembolünü ve bu sembolü takiben “Bu ilaç ek izlemeye tabidir.” ifadesini eklemek,
zorundadır.
(6) Ruhsat/izin sahibi, sözleşmeli firmalar aracılığı ile tanıtım faaliyeti yürütebilir. Bu
kapsamda yürütülecek iş ve işlemlerden ruhsat/izin sahibi müteselsilen sorumludur. Ruhsat/izin
sahibi sözleşmeli firmalar aracılığı ile yürüttüğü tanıtım faaliyetinde;
a) Yapılan sözleşmeyi veya sözleşme değişikliklerini
itibaren otuz gün içerisinde Kuruma ibraz etmek,

imzalanma tarihinden

b) Sözleşme yaptıkları firma aracılığı ile yürütülen tanıtıma yönelik tüm iş ve
işlemlerle ilgili bildirimleri Kuruma bizzat yapmak,
c) Yapılacak tüm iş ve işlemlerde kendi adına ürün tanıtımı hizmeti verecek
temsilcilerin isimlerini, çalıştıkları bölgeyi, tanıtım yaptıkları sağlık meslek mensuplarının ve
tanıtımını yaptıkları ürün adlarını, işe başlayış veya ayrılış tarihlerini kayıt altına almak,
istenildiği takdirde Kuruma ibraz etmek,
ç) Bu fıkraya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin örneklerini beş yıl süre ile muhafaza
etmek, zorundadır.
(7) Ruhsat/izin sahibi, sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sağlık meslek
mensupları ve üyesi bulundukları meslekî örgütler, sendikalar ve sağlık alanında faaliyet
gösteren dernekler ve vakıflar ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi maksadıyla kurulan sivil
toplum kuruluşlarına parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 10’unu aşan her
türlü değer aktarımlarını sadece aşağıda belirtilen şartlara uymak kaydıyla yapabilir:
a) Ruhsat/izin sahibi, bir takvim yılı içinde yapılan değer aktarımlarını Kurum
tarafından belirlenen formatta ve ayrıntılı olarak bir sonraki yılın ilk altı ayı içerisinde Kuruma
bildirir.
b) Bu kapsamda yapılacak değer aktarımında, değer aktarımının kabulü ve bu değer
aktarımının Kuruma bildirilebilmesi için ruhsat/izin sahibi tarafından sağlık meslek
mensubunun, diğer kurum ve kuruluşlarda ise yetkili amirin yazılı onayı alınır. Yazılı onay
alınmaması halinde ruhsat/izin sahibi tarafından değer aktarımı yapılamaz.
(8) Ruhsat/izin sahibi tarafından değer aktarımına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin
örnekleri beş yıl süreyle muhafaza edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
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Denetim
MADDE 12 – (1) Kurum, tanıtım faaliyetleri ile bu faaliyetlerde kullanılan her türlü
malzeme ve yöntemi re’sen veya şikâyet üzerine denetler. Bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere
uymayan veya kamu sağlığı yönünden uygunsuz bulunan tanıtımın durdurulmasını, iptalini ya
da bu tanıtımla sunulan bilgilerin düzeltilmesini ruhsat/izin sahibinden talep eder. Kurumun bu
yöndeki talepleri gecikmeksizin yerine getirilir.
İdarî yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Ruhsat/izin sahibi hakkında yapılan ürün tanıtımlarının 1262 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine aykırılık oluşturması veya tanıtımın internet üzerinden yapılması
durumunda aynı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen müeyyideler uygulanır.
(2) Ruhsat/izin sahibi;
a) Tanıtım faaliyetlerini bu Yönetmeliğe aykırı şekilde yaptığının tespiti hâlinde
Kurum tarafından uyarılır.
b) Uyarı tarihinden sonraki bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğe aykırı herhangi bir
fiilinin tespiti hâlinde üç ay süreyle tanıtım faaliyeti yapamaz.
c) Üç ay süreyle tanıtım faaliyetinden men yaptırımının uygulandığı tarihten sonraki
bir yıl içerisinde aykırı herhangi bir fiilinin tekrarı hâlinde ise bir yıl süreyle tanıtım faaliyeti
yapamaz.
(3) Ürün tanıtım temsilcilerinin;
a) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde yaptıkları tanıtım ihlallerinde,
Kurum tarafından ilgili uyarılır.
b) Uyarı tarihinden sonraki bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğe aykırı herhangi bir
fiilinin tespiti hâlinde Kurum tarafından üç ay süreyle ilgilinin yeterlilik belgesi askıya alınır.
c) Üç ay süreyle yeterlilik belgesinin askıya alınmasına dair yaptırımın uygulandığı
tarihten sonraki bir yıl içerisinde aykırı herhangi bir fiilinin tekrarı hâlinde ise ilgilinin yeterlilik
belgesi bir yıl süreyle askıya alınır.
ç) Yeterlilik belgesi askıya alınan temsilci, bu süre içerisinde ürün tanıtım temsilcisi
olarak görev yapamaz ve çalıştıkları ruhsat/izin sahibi firma tarafından ürün tanıtım temsilcisi
kimlik kartı geri alınır.
d) Ruhsat/izin sahibi hakkında bu fıkra kapsamında gerçekleşen ürün tanıtım
temsilcisinin aykırı fiillerinden dolayı ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
(4) Ruhsat/izin sahibi;
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a) 7 nci maddedeki hükümlerden herhangi birine aykırı davranması durumunda
Kurum tarafından uyarılır.
b) Uyarı tarihinden sonraki bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine aykırı
herhangi bir fiilinin tespiti hâlinde üç ay süreyle 7 nci madde de tanımlanan tanıtım
faaliyetlerini yapamaz.
c) Üç ay süreyle 7 nci madde de tanımlanan tanıtım faaliyetlerinden men
yaptırımının uygulandığı tarihten sonraki bir yıl içerisinde 7 nci maddedeki hükümlerden
herhangi birine aykırı bir fiilinin tekrarı hâlinde ise bir yıl süreyle bilimsel toplantılara ve ürün
tanıtım toplantılarına katılamaz ve katkı sağlayamaz.
(5) Bu Yönetmeliğe aykırı davranan sağlık meslek mensupları hakkında ise bağlı
oldukları kurum veya meslek örgütü nezdinde disiplin işlemleri başlatılır.
Kılavuz
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Kurumca
gerekli kılavuz/kılavuzlar yayımlanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum ve geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ürün tanıtım temsilcileri 1/1/2019 tarihine kadar, Kurumca
verilen yeterlilik belgesini almak zorundadırlar. Bu tarihten önce yapılan sınav sonrasında
yeterlilik belgesi almaya hak kazanan ve en az lise mezunu olanlara Kurum tarafından yeterlilik
belgesi düzenlenir. Ancak bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki beş yıl içerisinde fiilen
iki yıl ürün tanıtım temsilcisi olarak çalışmış olanlarda lise mezunu olma şartı aranmaz.
(2) Ruhsat/izin sahipleri, sözleşmeli firmalar aracılığı ile yürüttüğü tanıtım
faaliyetlerine ilişkin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları sözleşmeleri,
yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma ibraz eder.
(3) Kurum 1/1/2016 tarihine kadar “Numune Dağıtımı Yapılamayacak Olan İlaçlar”
listesini hazırlar ve Kurumun resmî internet sayfasında yayınlar.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası, 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (e)
bendi ile yedinci fıkrası 1/1/2016 tarihinde,
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b) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendi ile üçüncü fıkrasının (b)
bendi
1/1/2019 tarihinde,
c)

Diğer hükümleri ise yayımlandığı tarihte, yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Başkanı yürütür.
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Uygulamalar
1) Bu uygulama ile öğrencinin, kişisel satışın bir işletme için neden önemli olduğunu
değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
2) Bir hastaneye gittiğinizi ve danışmada yer alan görevli ile konuştuğunuzu
düşünün. Danışma görevlisinin size yönelik ilgisi, beden dili sizin için önemli mi? Size
kendinizi değersiz hissettiren görevliler oldu mu?
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Uygulama Soruları
1) Kişisel satış sağlık hizmetleri için sizce gerekli midir?
2) Kişisel satış uygulamalarındaki başarı, alıcı memnuniyetini sağlar mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; kişisel satış ve satış geliştirmenin ne olduğu ve sağlık hizmetleri
açısından ne tür yararlarının olabileceği öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Kişisel satış nedir? Tanımlayınız.
2) İyi bir satışçıda bulunması gereken özellikler nelerdir?
3) Beden dili nedir? Tanımlayınız.
4) Satış geliştirme nedir? Tanımlayınız.
5) Satış geliştirmenin yararlarından beş tanesini sıralayınız.
6) Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirmenin yararları arasında yer almaz?
a) Ürün ve marka farkındalığını artırmak
b) Marka sadakati yaratmak
c)

Müşteri değeri yaratmak

d) Çok sık uygulanarak marka değerini artırmak
e)

Markanın kolay hatırlanmasını sağlamak

7) Satış temsilcisi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
a) Yumuşak ses tonu tüketicileri yatıştırır.
b) Kızgın ses tonu anlaşmaya varma olasılığını azaltır.
c)

Sempatik ses tonu güven verir.

d) Soğuk ses tonu satışçının meşgul olduğu izlenimini verir.
e)

Yumuşak ses tonu saygınlık kaybettirir.

8) Parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 2,5’ini aşmayan hekim, diş
hekimi ve eczacının mesleğini icrası sırasında kullanabileceği sembolik hatırlatıcı ziyaret
malzemeleri, bedelsiz numuneler hangi tutundurma bileşeni kapsamında değerlendirilebilir?
a) Doğrudan pazarlama
b) Reklam
c)

Tanıtım malzemeleri

d) Halkla ilişkiler
e)

İnternette pazarlama
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9) Yapılan bir araştırmaya göre Amerikan halkının % 80’ini kupon kullanmaktadır.
Kupon verme hangi tutundurma bileşeni kapsamında değerlendirilebilir?
a) Doğrudan pazarlama
b) Reklam
c)

Satış geliştirme

d) Halkla ilişkiler
e)

İnternette pazarlama

10) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını olumsuz yönde etkileyen beden
hareketlerinden sayılmaz?
a) Öne, arkaya ya da sağa sola sallanmak
b) Cepteki bozuk paralarla, bileziklerle veya çeşitli objelerle oynamak
c)

Kaşları çatmak

d) Parmakları birbirine kenetlemek
e)

Göz teması kurmak

Cevaplar
1) Kişisel satış, satış yapmak amacıyla bir veya daha fazla potansiyel alıcıyla
karşılıklı konuşmak, görüşmek ve sonuca ulaşmaktır.
2) İyi bir satışçıda bulunması gereken özellikler:
Yüksek düzeyde enerji; aşırı ölçüde kendine güven duygusu; para, statü ve hayatta iyi
şeyler elde etmeye susamışlık; yerleşmiş bir iş hayatı alışkanlığı; azim ve sebat (her itiraz
veya karşı görüşü aşılması gereken bir engel olarak görme alışkanlığı); rekabetçi olma
konusunda doğal bir eğilim.
3) Beden dili, yüz ifadeleri, el- kol devinimleri, beden duruşu gibi konuların
incelendiği ve sözlü iletişime destek sağlayan, sözlü iletişimi bütünleyen devinimleri
inceleyen bilim dalı olarak belirtilmektedir.
4) Satış geliştirme, tüketicilerin taleplerini harekete geçirmek ve satıcıların
pazarlama performansını etkilemek amacıyla gerçekleştirilen ve reklam, kişisel satış, halkla
ilişkiler ve tanıtma dışında kalan tutundurma faaliyetleridir.
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5) Satış geliştirmenin yararları:Tüketicilerde ürün ve marka farkındalığını artırmak;
markanın kolay hatırlanmasını sağlamak; tüketicileri harekete geçirmek ve satın almaya
yönlendirmek; marka sadakati yaratmak; müşteri değeri yaratmak.
6) d, 7) e, 8) c, 9) c, 10) e
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12. REKLAM VE DOĞRUDAN PAZARLAMA

246

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Reklam
12.2. Doğrudan Pazarlama
12.3. Sağlık Alanında Tanıtım Kurallarına İlişkin Mevzuat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Reklam ve doğrudan pazarlama sağlık sektöründe kullanılabilir mi?
2) Reklamın halk sağlığı ile ilgili biliçlendirme kampanyalarında kullanılabileceğini
düşünüyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Reklam

Reklamın ne olduğunun ve
sağlık sektöründe kullanım
şeklinin öğrenilmesi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Doğrudan pazarlama

Doğrudan pazarlamanın ne
Okuyarak, fikir yürüterek,
olduğunun ve sağlık sektöründe araştırarak, uygulayarak ve
kullanım şeklinin öğrenilmesi tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Reklam



Doğrudan pazarlama
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Giriş
Kitlesel bir tutundurma metodu olan reklam, sağlık sektörü için kar amacını teşvik
etmesi nedeniyle çok eleştirilmektedir. Oysa reklam çok farklı amaçlar için kullanılabilmekte,
sadece kar amacı güden kuruluşlar için değil, kar amaçsız kuruluşlar için de önemli bir
pazarlama aracı olmaktadır. Doğrudan pazarlama ise internetin yaygın olduğu günümüz
koşullarında pek çok işletme için vazgeçilmez bir pazarlama aracıdır. Bu bölümde önce reklam
kavramı, reklamın neden önemli olduğu konuları; sonra doğrudan pazarlama kavramı ve önemi
ele alınmaktadır. Reklam ve tanıtım ile ilgili Türkiye’deki mevzuat hakkında da bilgi
verilmektedir.
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12.1. Reklam
“Malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi
amacıyla bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulması” şeklinde tanımlanan
reklam (Mucuk 2014b: 184) marka farkındalığı yaratmak, marka imajı yaratmak, markanın
üstün özelliklerine ve yararına ilişkin bilgileri geliştirmek, yeni markalar ve ürün dizisi
genişlemeleri için platform oluşturmak gibi hedefleri yerine getirmektedir. Ünlü reklamcı
David Ogilvy, 1950’lerde reklamın temel hedefinin markalara imaj kazandırmak olduğunu
belirtmiştir (Kılıç, Bayram, Altunay ve arkadaşları 2002: 122).
Ürünler ve markalar iç içe geçmiş özellikleriyle tüketiciler tarafından
değerlendirildiğinden, bir ürün reklamı sadece yalıtılmış mesajlar meselesi olmamakta; tutum
ve motiv analizlerini gerektirmektedir (Gardner, Levy 1955: 39). Markalara yönelik bilgi ve
haber veren, ortak duygu ve düşünceler yaratabilen belirli görüş ve davranışların oluşmasında,
satın alma kalıplarının oluşturulmasında ikna edici mesajlarla motivasyon yaratan reklam;
ticari, toplumsal, planlı, tek yönlü, görsel- yoğun ve ikna edici bir iletişim biçimi olarak
nitelendirilmektedir. Ayrıca kitlesel bir iletişim türü olan reklam tanımı gereği, “ücreti önceden
ödenmiş” bir ticari iletişim biçimi olarak kimi zaman inandırıcılığı tartışılan bir tutundurma
bileşeni olmaktadır. Reklamın, toplumun sosyal ve kültürel bakımdan veya yaşam tarzı
bakımından belirli durumlara manipüle edilmesi, belirli durumların benimsetilmesi ve eyleme
geçirilmesi yoluyla geniş kitleleri etkileme fonksiyonu, onun toplumsal iletişim yönünü
oluşturmaktadır. Reklamda neyin, ne zaman, ne şekilde söyleneceğinin önceden net olarak
belirlenmesi de reklamın planlı bir iletişim biçimi olduğunu ortaya koymaktadır (Babacan
2008: 82- 86). Radyo reklamları dışındaki reklamlar, markalara yönelik zengin anlatım
olanakları sunma (Uztuğ 2003: 273) özellikleriyle görsel- yoğun iletişim biçimi örneklerinden
sayılmaktadır. Ayrıca reklamlar, dikkat, idrak, kabul, alıkoyma ve davranış şeklinde sıralanan
ikna kavramının beş karakteristik özelliğine hizmet ederek, tüketicilerin herhangi bir markayı
satın almasına katkıda bulunmakta; tüketicilerde istenen yönde davranışa yol açabilmektedirler
(Babacan 2008: 87).
Markanın özellikleri, marka sadakati sağlanmasında ve sadakatin korunmasında en
önemli etkileyici unsur olduğundan, reklam bu süreçte anahtar rol oynamaktadır. Çünkü
reklamlar, markanın soyut ve somut değerlerini tüketicilere hatırlatmada kullanılmakta ve
tüketiciler tarafından markaya ilişkin önceki reklamlar ve deneyimlerle beraber
yorumlanmaktadır (O’Guinn, Allen, Semenik 2009: 12- 24). Kısa sürede ve çok geniş oranda
farkındalık sağlanmasında etkili olan reklamlar, bu nedenle daha çok tercih edilmektedir.
Reklam, tüketicinin bir markayı veya fikri istenen şekilde algılamasında, ürüne ihtiyaç
duymasının sağlanmasında, markanın işletmenin belirlediği hedefler doğrultusunda
tanınmasında ve bunlarla bağlantılı marka kimliği yaratılmasında etkili olmakta ve marka
değerine katkıda bulunmaktadır. Özellikle ürünler arasında farklılıkların az olduğu günümüz
şartlarında reklam, tüketicilerle iletişim kurarak, belirli bir markaya yönelik tutumları
etkilemektedir. İletişim sürecinde markaya veya herhangi bir fikre yönelik bilgileri aktarmakta,
tüketici tercih ve algılarını etkilemekte, marka imajını yaygınlaştırarak marka sadakati
sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Reklamlarla markanın özgün yanları vurgulanmakta;
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fonksiyonel yönlerinin yanı sıra duygusal yönleri ön plana çıkarılmaktadır (Karpat 2000:
212- 214).
Tüketiciler için farklılaştırmayı sağlamada temel araç olan reklamlar, tüketici tercihleri
doğrultusunda ürün konumlandırma ve markayı, hedef kitle için çekici olan sembolik
niteliklerle doldurma fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Marka imajı, reklamın bilgilendirme
ve dönüştürme niteliklerinden yararlanmaktadır (Altınışık). Markalar, reklamlarda karakter
kullanarak tekrar yapma, kolay fark edilme ve tek olma gibi avantajlar sağlamaya çalışmaktadır.
Bu karakterler aracılığıyla markaya yönelik yaratılmak istenen imaj desteklenmektedir.
Örneğin, karakterlerin istenilen şekilde algılanabilmesine yardımcı olmak için reklamlarda
müzik, karakterlerin giyiniş şekilleri, tavırları ve çevreleri gibi unsurlardan da
yararlanılmaktadır (Halim 2003: 42- 43).
D’Arcy Masius Benton & Bowles’in bir çalışmasına göre, uyumlu bir reklam mesajı ve
düzenli olarak güncelleştirilen bir ürünü kapsar biçimde dikkatlice oluşturulan bir strateji ile
tüketicilere sunulan markalar, endüstrilerine öncülük etmekte ve reklamcılar için yüksek
yatırım geri dönüşü, yüksek pazar payı ve yüksek kalite algısı sağlamaktadırlar (Russell, Lane
1996: 84). Padgett ve Allen da reklamla ulaşılmak istenen birincil amacın tüketicilerin zihninde
canlı bir imaj yaratmak olduğunu belirtmektedirler (Padgett, Allen 1997: 49). Hizmette marka
imajı yaratılmasında sadece fonksiyonel özelliklerin değil, sembolik ve deneyimsel unsurların
da önem taşıdığını belirten Padgett ve Allen, marka imajı yaratılmasında öyküleyici ve
tartışmacı reklamların bir arada kullanılmasını önermektedirler. Öyküleyici reklamların
hizmetle ilgili sembolik bilgilerin ifadesinde; tartışmacı reklamların da fonksiyonel bilgilerin
ifadesinde kullanışlı ve etkin olduğunu belirtmektedirler (Padgett, Allen 1997: 60).
Reklamın marka imajına ve satın alma tercihlerine katkısını göz ardı eden Benetton
markasının 1983 yılında ABD pazarına girdiğinde gerçekleştirdiği kampanya konunun önemini
ortaya koyan örnekler arasında sayılmaktadır. Kendine çok güvenen marka, kampanya içeriği
olarak ABD’de tartışılması tabu olan bir konuya ağırlık vererek; ölüm cezasına çarptırılmış
insanlar ve onlara aşık olan kadınları konu edinmiştir. Reklamlarda suçlular birer kahraman
gibi tanıtılmıştır. Bunun üzerine marka protesto edilmiş ve sonucunda markanın satışları dibe
vurmuştur. Üstelik ABD’de açılan ilk mağazanın tabelasında marka adının yanlış yazılması gibi
sorunlar da eklenince, Benetton’un ABD pazarında toparlanması 10 yılını almıştır (Feedback
2003: 14).
Reklama ekonomik, toplumsal ve hukuki yönden eleştiriler getirilmiştir. Ekonomik
yönden getirilen eleştiriler; reklamın maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları yükselttiği, reklamın
fonların gereksiz kullanımına yol açtığı ve reklamın tekelci etkiler yarattığı yönündedir.
Reklamı savunanlar da reklamın bilgi verme ve ikna etme fonksiyonları ile tüketici istek ve
ihtiyaçlarını tatmin etmede yol gösterdiğini, gereksiz üretim yerine insan ihtiyaçları ile üretim
arasında bağıntı kurduğunu ve işletmeleri rekabete yönlendirdiğini belirtmektedirler. Reklamla
ilgili toplumsal yönden eleştiriler; reklamın aşırı derecede ikna edici olması ve gereksiz
tüketime yol açmasıdır. Buna karşı yapılan savunma da reklamın halkı eğittiği ve serbest seçimi
kolaylaştırdığıdır. Reklamla ilgili hukuki yönden getirilen eleştiriler ise aldatıcı ve yanıltıcı
reklamların olabilmesidir. Ancak alınan tedbirler ile bu tarz reklamlar engellenmeye
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çalışılmaktadır (Mucuk 2014b: 230- 232).

12.2. Doğrudan Pazarlama
Amerikan Doğrudan Pazarlama Birliği bu tutundurma bileşenini, “herhangi bir yerde
ölçülebilir bir cevabı (tepkiyi), ya da ticari işlemi gerçekleştirmek için, bir veya daha fazla
reklam aracını kullanan interaktif bir pazarlama sistemi (Mucuk 2014b: 240)” şeklinde
tanımlamaktadır. Birliğe göre kavram, bir tüketici ile ona cevap verme veya ondan ayrıntılı
bilgi isteme amacıyla tasarlanmış bir işletme alıcısı arasındaki çeşitli iletişimleri kapsamaktadır.
İşletmeler bu çerçevede, tüketicileri cevaplamak, onların satın alma geçmişleri hakkında bilgi
toplamak ve veri tabanı oluşturmak için doğrudan e- postayı, tele pazarlamayı, televizyonu ve
benzeri medyayı kullanmaktadır. Birlik doğrudan pazarlamanın; ürünün tüketicinin kapısına
kadar götürülmesi yoluyla değer yaratma, ürünün sevkinin pazarlamacılar tarafından kontrol
edilebilmesi, doğrudan cevaplı reklamların anında soruya cevap verme veya sipariş alma
amacıyla kullanılması gibi özellikleriyle kitlesel pazarlamadan farklılaştırdığını ifade
etmektedir. Ayrıca ürünün görülememesinin tüketici algılarında yarattığı yüksek risk de,
doğrudan pazarlamayı kitlesel pazarlama unsurlarından ayırmaktadır (Keegan, Green 2005:
488- 489).
Kişiye yönelik olma, kolay güncellenme ve interaktiflik (Kotler, Keller 2006: 556) gibi
üstünlüklere sahip olan doğrudan pazarlama, tüketicilerle kişisel bağ kurulmasını sağlamakta;
böylece bir markaya yönelik tek seferlik satış işlemi yerine uzun süreli ilişki geliştirilmesine
katkı sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, başarılı doğrudan pazarlama faaliyeti marka sadakatini
olumlu etkilemektedir. Tüketicilerle oluşturulan kişisel iletişim sayesinde onlara ad ve
unvanları ile hitap edilebilmesi de markaya yönelik olumlu imaj yaratılmasına katkıda
bulunmaktadır. Bu şekilde tüketiciler kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissetmekte ve markaya
sempatiyle yaklaşmaktadır. Kısacası, doğrudan yanıt olanağı sağlayan pazarlama araçları ile
işletmeler, müşterilerin bilinç düzeyini arttırma, müşterilerin markaya karşı ilgilerini sağlama
ve imaj yaratmanın ötesine geçerek müşteriler ile karşılıklı iletişim kurmakta ve onlarla diyalog
başlatmaktadır. Müşteri yanıtları bir marka hakkında bilgi edinmekten, bütün satın alma
sürecinin ve gerekli işlemlerin yapılmasına kadar değişik aşamaları kapsayabilmektedir (Pırnar
2008: 38- 40).
Doğrudan pazarlama kapsamında ele alınan web siteleri de, hem fonksiyonel hem de
sembolik tasarım özellikleri ile marka imajına ve marka değerine katkıda bulunmaktadır. Web
sitelerinin teknik yeterlilik, görünüm, belirgin içerik, bilgi ve servis kalitesi, güvenilirlik,
kişiselleştirme, interaktiflik ve tepkisellik gibi özellikleri marka imajı ve değerini farklı ürün
grupları için farklı derecelerde etkilemektedir (Nacar, Uludağ, Çetin ve arkadaşları 2008: 172180).
Sağlık kuruluşlarının web siteleri, hekim ve sağlık kuruluşları hakkında web de arama
yapan hizmet alıcılarının edindiği bilgiler son derece önemlidir. Webden kolay randevu
alabilme, hekim- kuruluş hakkında kolay bilgi edinebilme hastalar ve hasta yakınları açısından
üzerinde durulan konular olmaktadır. Ayrıca sağlık sektöründe sıklıkla uygulanan telefonla
memnuniyet anketleri de bir nevi doğrudan pazarlama faaliyeti özelliği taşımakta ve alıcılara
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“sizlerin düşüncelerinizi önemsiyoruz” mesajı vermektedir.

12.3. Sağlık Alanında Tanıtım Kurallarına İlişkin Mevzuat
Burada yer alan bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nin web sayfasından alınmıştır.
TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
(1)
Kanun Numarası: 1219
Resmi Gazete
Tarih: 14.4.1928; Sayı: 863
Madde 24 - İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini
ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire
yapmaları memnudur.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU
Kanun Numarası: 6023
Resmi Gazete
Tarih: 31.1.1953; Sayı: 8323
Madde 28 –
İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır.
d) Sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam
yapılmasını önlemek.
TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ
Resmi Gazete
Tarih: 19.2.1960; Sayı: 10436
Madde 8 - Tabiplik ve diş tabipliği; mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir
veçhe verilemez.
Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya
mecbur
olup,
her
ne
suretle olursa olsun, yazılarında
kendi
reklâmını
yapamaz.
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Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında. reklâm mahiyetinde
teşekkür ilânları yazdıramaz.
Madde 9 - Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilânlarda ve
reçete kâğıtlarında. Ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul
edilmiş olan İhtisas şubesini, akademik ünvanını ve muayene gün ve saatlarını yazabilir.
Muayenehane kapılarına veya binaların dışına asılacak tabelâların ebadı ve adedi,
mahallî tabip odaları tarafından tesbit edilebilir. Tabipler ve diş tabipleri, tabip odalarının bu
husustaki kararlarına riayet etmekle mükelleftirler.
Tabelâlarda en çok iki renk kullanılabilir. Işık verici vasıtalarla tabelâları süslemek
yasaktır.
Madde 39 - Tabip ve diş tabibi meslektaşlarının hastalarını elde etmeğe mâtuf hareket
ve teşebbüslerde bulunamaz.
HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI
TTB 47. Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
(10-11 Ekim 1998)
Ticari Amaç ve Reklam Yasağı:
Madde:11- Hekim, mesleğini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara araç
olamaz, çalışmalarına ticari bir görünüm veremez; insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış
yönlendirici, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz. Hekim,
yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa, Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre kabul edilmiş
olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirebilir. Tabela ve benzeri tanıtım
araçlarının biçim ve boyutları yerel tabip odası tarafından saptanır.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarih: 28/04/2004
Resmi Gazete Sayı: 25446 İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Suçları ve Cezaları
Para Cezası
Madde 4- Para cezası, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 39 uncu
maddesinin (b) bendinde belirtilen sınırlar dahilindeki paranın odaya ödenmesine dair verilecek
cezadır.
b) Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
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c) Her türlü iletişim mecrasında reklam amacına yönelik yazılar yazmak, yazdırmak
veya açıklamada bulunmak yahut ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığıyla bu anlamda
reklam yapılmasını sağlamak,
d) Bireysel olarak veya yöneticisi oldukları dernekler ya da çalıştıkları kurumlar
aracılığıyla ticari ürün veya hizmetin tanıtımında yer almak veya reklamına aracılık etmek,
e) El ilanları, tabelalar, basın ve benzeri yollarla meslektaşlararası haksız, tıp
dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak,
j) Türk Tabipleri Birliği veya odalarca saptanmış tabela ile ilgili kurallara uymamak,
SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNÜNDEN DÜZENLEME YAPAN MEVZUAT
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2004; Sayı:25475
Bilgilendirme ve Tanıtım
Madde 60- Özel hastaneler; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde,
insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatında yazılı kabul ve
tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran,
diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette
tanıtım yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatında kayıtlı ismi dışında başka bir isim
kullanamazlar.
Özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve
tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı,
doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer
verilemez.
Özel hastaneler; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri
konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.
Özel hastaneler tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık
bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek
zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler
verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi açıkça belirtilir.
Yukarıda belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri
hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarih: 15.02.2008; Sayı: 26788
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Bilgilendirme ve tanıtım
MADDE 29 – (1) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz.
(2) Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı,
insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak
kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım
yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda
bulunulamaz.
(3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı
sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.
(4) Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir.
Birinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler
ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.
Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel
olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.
(5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri,
konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya
dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.
(6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşlarının işletenleri ve mesul
müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.
Uyulması gereken diğer hususlar
MADDE 31 – (1) Sağlık kuruluşu işletenleri ile mesul müdürleri, aşağıda belirtilen
hususlara uymak zorundadır:
e) Sağlık kuruluşunun dış tabelalarında, ruhsatnamede belirtilen uzmanlık dalları
haricinde başka uzmanlık dalı ve/veya başka ibareler yazılamaz.
ı) Binanın dış cephesinde, sağlık kuruluşunun isminin ve ruhsatnamede belirtilen
uzmanlık dallarının yazılı olduğu tabelalardan başka bir tabela yer alamaz. Sağlık kuruluşu veya
hizmetleri ile ilgili 29 uncu maddeye uygun olmayan yazı, ilan veya tanıtım veya reklam
benzeri ibarelerin olduğu materyaller bulundurulamaz ve dağıtılamaz.
AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
İLE BU TEDAVİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 1219 - 11.4.1928 / 3359 - 7.5.1987 / Khk/181 14.12.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Eylül 2002 - Sayı: 24879
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Yasaklar
Madde 27- Bu Yönetmelik kapsamında olan özel sağlık kuruluşları, muayenehaneler
ile kişiler Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar:
a)

Uygunluk belgesi almadan faaliyete geçilemez.

b) Bu sağlık kuruluşlarında, personel çalışma belgesi düzenlenen hekimler ve diğer
sağlık personeli dışında hekim ve sağlık personeli çalıştırılamaz.
c) Sağlık kuruluşunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve
reklam verilemez.

fiyatlar konusunda

d) Müdürlükçe adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmemiş hekim ve hekim
dışı sağlık personeli, her ne surette olursa olsun, sağlık kuruluşunda çalıştırılamaz.
e) Sağlık kuruluşunda akupunktur tedavisini, Akupunktur Tedavisi Uygulama
Sertifikası olmayan diğer hekimler uygulayamaz.
f) Sağlık
kuruluşunda
akupunktur
bilim
kontrendikasyon durumlarda akupunktur yapılamaz.

komisyonunun

belirleyeceği

Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Madde 28- Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi;
insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve
çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar. Ancak, sadece sağlık
kuruluşuna başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve
koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık
sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği
olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren
eğitim materyali hazırlayabilirler.
Sağlık kuruluşları ve çalışanları, yukarıda açıklanan hususlara riayet etmek ve reklam,
tanıtım, bilgilendirme niteliğindeki her türlü faaliyetleri için Müdürlükten izin almak
zorundadır.
AMBULANSLAR VE ACİL
HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK

ARAÇLARI

İLE

AMBULANS

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3359 - 7.5.1987 / 1219 - 11.4.1928 / Khk/181 13.12.1983 / 2918 - 13.10.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 7 Aralık 2006 - Sayı: 26369
Reklam, tanıtım ve bilgilendirme
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MADDE 33- (1) Ambulans servisleri; tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına
aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve ruhsatında yazılı hizmetlerinden başka
hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer servisler aleyhine haksız rekabet
yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.
(2) Ambulans servisleri tarafından; sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı
ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere
ve açıklamalara yer verilemez.
(3) Ambulans servisleri; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile ilgili açılış bilgileri
ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.
(4) Ambulans servisleri tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü
sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından
verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik
bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi ile yazan kişi ve
kariyeri açıkça belirtilir.
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ
KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

UYGULANAN

ÖZEL

SAĞLIK

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 1219 - 11.4.1928 / 3359 - 7.5.1987 Resmi
Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2001 - Sayı: 24480
Yasaklar
Madde 36- Bu Yönetmelik kapsamında olan sağlık kuruluşları ile kişiler Yönetmelik
hükümlerine ve aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:
d) Sağlık kuruluşunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam
verilemez.
g) Sağlık kuruluşu, şubesinin tabelasında, şubede verilecek hizmetler dışında asıl
adresteki branşları belirtilemez.
l) Sağlık kuruluşunun dış cephesinde bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir
tabela veya her ne şekilde olursa olsun tüketiciye yönelik olarak kuruluş veya hizmetleri ile
ilgili yazı, ilan ve reklam benzeri ibare bulundurulamaz.
Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Madde 37- Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi;
insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve
çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar.
Ancak, sadece özel sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak,
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temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet
gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide
meydana getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması
hakkında bilgiler içeren yazılı veya görsel-işitsel eğitim materyalleri hazırlayabilirler.
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3359 - 7.5.1987 / Khk/181 - 14.12.1983 /
1593 - 24.4.1930
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Mayıs 2002 - Sayı: 24762
Yasaklar
Madde 28- Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve
Merkezler bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar:
i) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkez bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar
konusunda reklam verilemez.
l) Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, tabela
veya basılı evraklarında, başka bir ünvan veya mevcut ünvanlarının yabancı dildeki
karşılıklarını kullanamazlar.
Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Madde 30- Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe
sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar.
Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan
korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren materyaller hazırlanabilir. Bu materyaller
Müdürlüğün onayından sonra kullanılabilir.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Bakanlık, Üniversiteler, Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü ve Kızılay tarafından verilmiş olan "Eğitimci Eğitmeni
Sertifikaları" ile "İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları" Bakanlıkça, "İlkyardımcı Sertifikaları" ise
Müdürlükçe bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde onaylandığı
takdirde geçerlilik kazanır.
Diğer kurum ve kuruluşlar, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl
içerisinde "Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş" ve/veya "Merkez" statüsüne geçtikleri takdirde,
geçmişte verdikleri "Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları" ve "İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları"
Bakanlıkça, "İlkyardımcı Sertifikaları" ise Müdürlükçe onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır.
Yurtdışından alınmış olan sertifikaların geçerliliği Bilim Komisyonunca belirlenir.
EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK
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Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 1219 - 11.4.1928 / 3359 - 5.7.1987 /
Khk/181 - 13.12.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Mart 2005 - Sayı: 25751
Tanıtım ve Bilgilendirme
Madde 30- Sağlık kuruluşları, insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici,
benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda
bulunamazlar.
Ancak, sadece sağlık kuruluşundan evde bakım hizmeti talep eden kişilerin kullanımına
yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte, faaliyet gösterdiği alan
ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana
getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında
bilgiler içeren eğitim materyalleri hazırlayabilirler.
Sağlık kuruluşları ve çalışanları, yukarıda açıklanan hususlara riayet etmek şartıyla
tanıtım ve bilgilendirme niteliğindeki her türlü faaliyetleri için Müdürlükten izin almak
zorundadır.
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
SUT 3.1.3.3. Sağlık kurumu/kuruluşu ilave ücret alınabileceğini belirten yazıyı sağlık
kurumuna/kuruluşuna girildiğinde görülebilecek bir yere uygun büyüklükte çerçeve/tabela
şeklinde asar, aksi takdirde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
SUT 3.1.14. Merkez, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde
olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla açık
veya gizli işbirliği, ilgili mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak reklam ve tanıtım yapamaz,
simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz. Bu durumların varlığında (5.1.10)
uygulanır.
SUT 5.1.10. Bu sözleşmenin (3.1.2.1), (3.1.2.2), (3.1.3.3), (3.1.7.1), (3.1.7.2),
(3.1.8.2),
(3.1.8.3), (3.1.9.1), (3.1.9.3), (3.1.9.4), (3.1.9.5), (3.1.10.1), (3.1.10.2), (3.1.10.3),
(3.1.10.4),
(3.1.10.5), (3.1.11), (3.1.12), (3.1.13.1), (3.1.13.2), (3.1.14), (3.2.1.1), (3.2.1.2),
(3.2.2.2),
(3.2.5.2), (3.2.5.3), (3.2.5.5), (3.2.6) ve (3.2.8) numaralı maddelerinde belirtilen
hükümlere aykırı davranıldığının Kurumca tespit edilmesi halinde 10.000,00.- YTL (onbin),
5.1.12. Sağlık kurumu/kuruluşu, kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuat
hükümlerine uymadığının tespit edilmesi halinde 10.000,00.- YTL (onbin), cezai şart uygulanır
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ve Kurumca tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle sağlık kurumu/kuruluşu yazılı
olarak uyarılır.
OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5193
Kabul Tarihi: 22.6.2004 Resmi Gazete Tarih: 26.6.2004; Sayı: 25504
Tabipler
MADDE 5. — Göz hastalıkları uzmanı tabipler optisyenlik müessesesi açarak
optisyenlik yapabilirler. Ancak optisyenlik yaptıkları sürece tabiplik yapamazlar.
Optisyenlik uygulamaları
MADDE 6. —
Optisyenler, optisyenlik yaptıkları sürece müesseselerinde başka bir iş yapamaz ve
müesseselerini muayenehane gibi kullandıramazlar.
Optisyenlik müessesesinde her türlü kontakt lens uygulanması yasaktır.
Müessesede bulunma
MADDE 9. — Optisyenin, mesleğini icra ettiği müessesede bizzat bulunması
esastır. Optisyenler ile göz hastalıkları uzmanı tabipler, vergi mükellefiyetleri ayrı olsa bile,
aynı mekânda veya iç giriş kapıları veya iç bağlantıları bulunan müesseselerde birlikte
mesleklerini icra edemez. Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde veya binasının içinde de
optisyenlik müessesesi açılamaz.
Optisyenlik unvanı
MADDE 11. — Optisyen unvanını haiz olarak müessese açmış olanlar, yalnız optisyen
unvanını kullanabilirler. Başka bir unvan kullanmaları veya gerçeğe uymayan reklam yapmaları
yasaktır.
BAZI UYGULAMALAR YÖNÜNDEN DÜZENLEME YAPAN MEVZUAT
KANUN NO: 2238
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA
KANUN
Kabul Tarihi: 29 Mayıs 1979
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 3 Haziran 1979 - Sayı: 16655
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MADDE 4 - Bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak
üzere, organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır.
KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/181 - 13.12.1983 / 3359 - 7.5.1987
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Temmuz 2005 - Sayı: 25866
Tanıtım ve bilgilendirme
Madde 24- Kordon kanı bankacılığı hakkında herhangi bir yolla reklam yapmak
yasaktır. Bankalar kordon kanı bankacılığı çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri
gibi, bilimsel verilere dayanmayan, insanları yanıltıcı, paniğe sevkedici, yanlış yönlendirici
davranışlarda bulunamazlar. Aksine davrananlar hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.
İLACA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPAN MEVZUAT
İSPENÇİYARI VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU
Kanun Numarası: 1262
Resmi Gazete Tarih: 26.5.1928; Sayı: 898
Madde 13 - (Değişik: 4/1/1943- 4348/1 md.)
Müstahzarları öğme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya
mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya muteharrik sinema filimleri, ışıklı veya
ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu kadar ki,
tarifname ve gazetelerde "....hastalıklarında kullanılması faydalıdır" şeklindeki ilanlara
müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satılmasına müsaade edilmiyen müstahzarların tıbbi
mecmualardan başka yerlerde reklamları yapılamaz.Reklam numunelerinin önceden Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekaletince tasvip edilmeleri lazımdır.
Bir müstahzarın ilmi vasıfları hakkında hazırlanmış olan filimler Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekaletinin müsaadesiyle ve tayin edeceği yerlerde gösterilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Cezai Hükümler
MADDE 14. —Optisyen unvanını haiz olmadığı halde optisyenlik yapanlar veya
optisyen olduğunu ilân edenler hakkında otuzmilyar lira idarî para cezası alınır ve müessesesi
kapatılır.
MADDE 15. — 11 inci maddede belirtilen yasaklara uymayanlardan onbeşmilyar lira
idarî para cezası alınır.
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ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
MADDE 16. — Optisyenlik müesseselerinin açılışına ve sahip olmaları gereken şartlara
dair usul ve esaslar ile optisyenlerin yapacağı ilân ve reklamlar, tutacakları defterler ve diğer
hususlar Bakanlıkça bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak
yönetmelik ile düzenlenir.
KANUN NO: 2827
NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 24 Mayıs 1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 27 Mayıs 1983 - Sayı: 18059
İLAÇ VE ARAÇLARIN İMAL, REKLAM VE PROPAGANDASIYLA
İLGİLİ
HÜKÜMLERE AYKIRI EYLEMLER MADDE 7 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeliği
önleyici nitelikte oldukları kabul edilen ilaç ve araçların reklam ve propagandası 21
Mayıs 1928 tarih ve 1262 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre yapılır. Buna aykırı
hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ve yedibinbeşyüz liradan otuzbin liraya kadar
ağır para cezasına çarptırılırlar.
TİCARİ REKLAMA İLİŞKİN GENEL DÜZENLEMELER
4822 SAYILI
KORUNMASI

KANUNLA

DEĞİŞİK

4077

SAYILI

TÜKETİCİNİN

HAKKINDA KANUN
Tanımlar
Madde 3 - Bu Kanunun uygulamasında;
l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak,
satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya
da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla
sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,
Ticari reklam ve ilanlar
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Madde 16- Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen
ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları
esastır.
Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici,
tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi
özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici
reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.
Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin
karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.
Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.
Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla
yükümlüdürler.
Reklam kurulu
Madde 17-Ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler
çerçevesinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 ncı madde
hükümlerine aykırı reklam ve ilânları üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma
ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme hususlarında görevli bir Reklam
Kurulu oluşturulur. Reklam Kurulu kararları Bakanlıkça uygulanır.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke
koşullarının yanı sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate
alır.
Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam
Kurulu;
e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye, olmak
üzere yirmibeş üyeden oluşur.
Cezalar
Madde 25-(8) 16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında Reklam Kurulu
tarafından ihlalin niteliğine göre birlikte veya ayrı ayrı üç aya kadar tedbiren durdurma,
durdurma, düzeltme veya altıbin Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. 16 ncı maddeye
aykırılık, ülke düzeyinde yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise, idarî para
cezası on katı olarak uygulanır.
(11) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde
iki misli olarak uygulanır.

266

TİCARİ REKLAM VE İLANLARA İLİŞKİN İLKELER VE UYGULAMA
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarih: 14.06.2003; Sayı: 25318 Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
d) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak,
satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya
da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayımlatan, dağıtan ya da başka yollarla
sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,
h) Ticari reklam ve ilân: Mal, hizmet veya marka tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları
bilgilendirmek ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da arttırmak amacıyla
reklam veren tarafından herhangi bir mecrada yayımlanan pazarlama iletişimi niteliğindeki
duyuruyu, ifade eder.
Temel İlkeler
Madde 5 —Ticari reklam ve ilânlarda, aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır.
a) Reklamlar yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır.
d) Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın "reklam" olduğu açıkça
anlaşılmalıdır. Bir reklam haber ve yorum öğeleri içeren bir mecrada yayımlandığında,
"reklam" olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklam yapılamaz.
Kamu Sağlığı
Madde 17 —Reklamlar, kamu sağlığını bozucu nitelikte olamaz.
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Uygulamalar
Bu uygulama ile öğrencinin, doğrudan pazarlamanın neden önemli olduğunu
değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
1) Hekim randevusu almak için bir hastanenin internet sayfasına giriş yapın. Sayfada
rahat gezinebiliyor musunuz? İhtiyaç duyduğunuz bilgiler sayfada mevcut mu? Sayfada hangi
renkler ağırlıklı olarak kullanılmış?
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Uygulama Soruları
1) Sağlık sektöründe kullanılmış başarılı reklam uygulamaları var mıdır? Araştırınız.
2) Bir hastanenin internet sayfası neden önemli olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; reklam ve doğrudan pazarlama kavramları ile sağlık alanında tanıtıma
ilişkin mevzuat öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Reklam nedir? Tanımlayınız.
2) Reklamın hedefleri nelerdir?
3) Reklama getirilen eleştiriler nelerdir?
4) Doğrudan pazarlama nedir? Tanımlayınız.
5) Doğrudan pazarlamanın üstünlükleri nelerdir?
6) Aşağıdakilerden hangisi reklam ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Reklam tüketicinin bir markayı veya fikri istenen şekilde algılamasında etkilidir.
b) Reklam, ürüne ihtiyaç duyulmasının sağlanmasında etkilidir.
c)

Reklam, marka değerine katkıda bulunur.

d) Reklamın birim maliyeti yüksektir.
e)

Reklamın etki alanı geniştir.

7) Herhangi bir yerde ölçülebilir bir cevabı (tepkiyi), ya da ticari işlemi
gerçekleştirmek için, bir veya daha fazla reklam aracını kullanan interaktif pazarlama sistemi
hangi tutundurma bileşenini tanımlamaktadır?
a) Satış geliştirme
b) Reklam
c)

Doğrudan pazarlama

d) Halkla ilişkiler
e)

Kişisel satış

8) Malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve
benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulması hangi
tutundurma bileşenini tanımlamaktadır?
a) Satış geliştirme
b) Reklam
c)

Doğrudan pazarlama

d) Halkla ilişkiler
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e)

Kişisel satış

9) Aşağıdakilerden hangisi reklamın hedefleri arasında yer almaz?
a) Kişisel bağ kurmak
b) Marka farkındalığı yaratmak
c)

Marka imajı yaratmak

d) Ürün hakkında bilgi vermek
e)

Yeni marka genişlemeleri için platform oluşturmak

10) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın üstün yanları arasında yer almaz?
a) Kişiye yönelik olma
b) Kolay güncellenme
c)

İnteraktiflik

d) Tüketicilerle kişisel bağ kurma
e)

Kitlesel tutundurma

Cevaplar
1) Reklam, malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve
benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır.
2) Reklamın hedefleri; marka farkındalığı yaratmak, marka imajı yaratmak,
markanın üstün özelliklerine ve yararına ilişkin bilgileri geliştirmek, yeni markalar ve ürün
dizisi genişlemeleri için platform oluşturmaktır.
3) Reklama ekonomik, toplumsal ve hukuki yönden eleştiriler getirilmiştir.
Ekonomik yönden getirilen eleştiriler; reklamın maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları yükselttiği,
reklamın fonların gereksiz kullanımına yol açtığı ve reklamın tekelci etkiler yarattığı
yönündedir. Reklamı savunanlar da reklamın bilgi verme ve ikna etme fonksiyonları ile
tüketici istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmede yol gösterdiğini, gereksiz üretim yerine insan
ihtiyaçları ile üretim arasında bağıntı kurduğunu ve işletmeleri rekabete yönlendirdiğini
belirtmektedirler. Reklamla ilgili toplumsal yönden eleştiriler; reklamın aşırı derecede ikna
edici olması ve gereksiz tüketime yol açmasıdır. Buna karşı yapılan savunma da reklamın
halkı eğittiği ve serbest seçimi kolaylaştırdığıdır. Reklamla ilgili hukuki yönden getirilen
eleştiriler ise aldatıcı ve yanıltıcı reklamların olabilmesidir. Ancak alınan tedbirler ile bu tarz
reklamlar engellenmeye çalışılmaktadır.
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4) Doğrudan pazarlama, herhangi bir yerde ölçülebilir bir cevabı (tepkiyi), ya da
ticari işlemi gerçekleştirmek için, bir veya daha fazla reklam aracını kullanan interaktif bir
pazarlama sistemidir.
5) Kişiye yönelik olma, kolay güncellenme ve interaktiflik

6) d, 7) c, 8) b, 9) a, 10) e
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13. MARKALAŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Marka Kavramı ve Önemi
13.2. Markanın Yararları
13.3. Markalama Nedenleri
13.4. Marka Yaratma
13.5. Duyusal Markalama
13.6. Marka İle İlgili Başlıca Kavramlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık hizmetlerinde markalaşma olabilir mi?
2) Bir sağlık kuruluşunun marka olması ona ne kazandırır?
3) Marka olmak için neler yapılabilir?
4) Bir kuruluşun marka olması sadece ona mı yarar sağlar yoksa hizmet alıcıları için
de bir yarar söz konusu mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Markanın önemi

Markanın sağlık hizmetleri
açısından neden önemli
olduğunun öğrenilmesi

Markanın yararları

Markanın hem işletmelere hem Okuyarak, fikir yürüterek,
de alıcılara ne tür yararlarının araştırarak, uygulayarak ve
olduğunun öğrenilmesi
tartışmalara katılarak

Marka yaratma

Marka yaratmak için hangi
hususlara dikkat edilmesi
gerektiğinin kavranması

Duyusal markalama

Nasıl duyusal marka
Okuyarak, fikir yürüterek,
yaratılacağının ve bunun neden araştırarak, uygulayarak ve
önemli olduğunun öğrenilmesi tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Markalama



Duyusal markalama



Marka değeri



Marka imajı



Marka kimliği



Marka kişiliği



Marka sadakati



Marka farkındalığı
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Giriş
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz şartlarında işletmeler için başarı, tüketici
istek ve ihtiyaçlarını karşılama derecelerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bir
işletme kaliteli ürünler ürettiğini, kaliteli hizmetler sunduğunu ve kaliteli markalar yarattığını
ileri sürse de; önemli olan tüketicilerin işletmeyi, onun ürün veya hizmetlerini ve markalarını
böyle değerlendirmeleridir. Bu çerçevede “markalaşma” kavramı önem kazanmaktadır.
Yaratılan markanın tüketici zihnindeki imajı, tüketicinin satın alma kararını etkilemektedir.
Değişimin kaçınılmaz olduğu, ileri teknolojilerin kullanıldığı, uluslararası ticaretin hızla arttığı,
arz fazlasının yaşandığı ve insanların bilgiye erişiminin çok kolaylaştığı günümüzün
globalleşen dünyasında, işletmeler yoğun bir rekabet ortamıyla karşı karşıya kalmıştır. Bugün
tüketicilerin sadece New York Times’ın hafta sonu sayısından edindiği bilginin, 17. yüzyılda
bir İngiliz yetişkinin ömür boyunca aldığı bilgiye eşit olduğu ileri sürülmektedir (Topkaya
2003: 21). Böyle bir ortamda mevcut müşterilerin korunması ve aralarına yenilerinin katılması,
sadece teknik bakımdan gelişmiş, farklı ve kaliteli ürünler üretilmesi ile mümkün
olmamaktadır. Çünkü teknik farklılıklar kısa sürede rakipler tarafından taklit edilmekte ve
sadece kalitenin tüketicilerin ürün veya hizmet tercihleri için yeterli olmadığı görülmektedir.
Esas olan alıcıların zihninde farklılık yaratabilmektir ki, bunu gerçekleştirmede etkili olan en
önemli unsurlardan biri “marka”dır (Yılmaz 2011: 1).
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13.1. Marka Kavramı ve Önemi
Günümüzde marka konusu, ürünlerin markalaşmasından, hizmetlerin markalaşmasına,
bireylerin, destinasyonların, hatta ülkelerin markalaşmasına kadar pek çok alana yayılmıştır.
Örneğin, II. Dünya Savaşı öncesi ve hemen sonrası “Japonya markasının” var olan kötü
imajının hala geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ülke markalaşmasının sektörler
itibariyle dağılımında ilaçta Almanya’nın, modada İtalya ve Fransa’nın, otomotivde Almanya
ve Japonya’nın, parfümeride ise Fransa’nın ilk akla gelen ülkeler olması, markalaşmanın
önemini ortaya koymaktadır. Konunun önemi ürünlerin markalaşması açısından
değerlendirildiğinde, basit bir kahve çekirdeğinin Starbucks kahvesine dönüşümüyle elde
edilen maddi değer artışının çok yüksek olması, örnek verilebilir (Tenim 2006). Türkiye’de
üretilen bir tekstil ürününün 5 liraya İtalya’ya gönderilip, orada ünlü bir marka tarafından
etiketlenerek tekrar Türkiye’ye satışının 15 liradan yapılması da markanın tüketiciler
üzerindeki gücünü göstermektedir (Aygün 2003: 12).
Kotler ve Armstrong markayı, “tek bir satıcının ya da bir satıcılar grubunun mal veya
hizmetlerinin rakiplerden farklılaşmasını sağlayan ve onların mal ve hizmetlerini tanımlayan
isim, terim, sembol, tasarım veya bunların bileşimi” şeklinde tanımlamaktadırlar (Kotler,
Armstrong 2008: 226). Keegan ve Green’e göre marka, “müşterinin zihnindeki imajların ve
deneyimlerin karmaşık bir toplamıdır” (Keegan, Green 2005: 330). Amerikan Pazarlama
Derneği ise markayı, “bir malı ya da bir grup satıcının mallarını ya da hizmetlerini belirlemeye,
tanımlamaya ve rakiplerin mallarından ya da hizmetlerinden farklılaştırmaya, ayırt etmeye
yarayan isim, terim, işaret, sembol, dizayn (tasarım), şekil ya da tüm bunların bileşimi” şeklinde
tanımlamaktadır (Odabaşı, Oyman 2003: 360).

13.2. Markanın Yararları
İşletmelerin yarattıkları markalar, hem kendilerine, hem de tatmin etmeye çalıştıkları
alıcılara çeşitli yararlar sağlamaktadırlar. Markanın işletmeler açısından yararları aşağıdaki
biçimde sıralanabilir (Yılmaz 2011: 5- 7):


Marka, talep yaratmada etkilidir.



Markanın kullanılması ürünü aracılara doğru çeker.

Marka ile üretici satışları düzenli kılınır.
 Piyasada daha önce başarılı olmuş ve kalite ile özdeşleşmiş bir marka, işletmenin
ürün hattına yeni ürünlerin eklenmesini kolaylaştırmaktadır.


Marka, ikame mallar yüzünden satış kaybı tehlikesini önlemektedir.



Marka, fiyat istikrarına olumlu etki yapmaktadır.



Marka, bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.
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 Tescilli marka, yasal korunma sağlayarak, rakipler tarafından taklit edilmeyi
önlemektedir.
Markalı mala markasızlardan daha fazla fiyat ödemeye razı olan tüketiciler için
markanın sağladığı pek çok yarar bulunmaktadır. Bu yararların başlıcaları da şöyle sıralanabilir
(Yılmaz 2011: 7- 8):


Marka, tüketicinin korunmasını sağlamaktadır.

 Markalar tüketicilere alışveriş kolaylığı, emek ve zaman tasarrufu sağlamakta;
ayrıca tercih ettikleri ürünleri tekrar tekrar satın alma olanağı vermektedir.


Marka, mal hakkında bilgi vermektedir.



Marka, mamul kalitesi ve standardı hakkında fikir vermektedir.

 Marka, tüketicilere ünlü bir marka ürüne sahip olmanın getirdiği statü faydası
sağlamaktadır.

13.3. Markalama Nedenleri
İşletmeler için ürettikleri veya sattıkları ürün veya hizmetleri markalamak ya da
markalamamak önemli bir karar alanı oluşturmaktadır. Pickton ve Broderick markalamayı,
“hem tüketiciler hem de marka sahipleri için ekonomik bir değer yaratma ve ürünlerle
işletmeler arasındaki farkı ortaya koyma stratejisi” olarak ifade etmektedirler (Pickton,
Broderick 2001: 23).
Markalamada önem taşıyan amaçlar arasında, reklâm, kişisel satış ve diğer tutundurma
metotlarını kullanarak talep yaratmak veya talebi canlandırmak ya da elverişli bir kalite
düzeyini sürekli kılmak sayılabilmektedir (Cemalcılar 105- 106). İşletmeler yoğun rekabet
ortamında daha az savunmasızlık, daha yüksek kar marjı, fiyat artış ve azalışlarına karşı daha
makul müşteri tepkisi, daha fazla aracı işbirliği ve desteği, artan pazarlama iletişimi etkisi,
lisans ve marka genişletme fırsatları gibi nedenlerle güçlü bir marka yaratmaya çalışmaktadırlar
(Keller 2001: 15). Ayrıca, ürün veya hizmetin tanımlanması, tekrarlanan alımların sağlanması
ve yeni ürün veya hizmet satışının gerçekleştirilmesi sayesinde, işletmelere fiyat rekabetinden
bir derece kurtulma olanağı sağlanması da markalamada göz önünde tutulan amaçlar
arasındadır (Lamb, Hair, McDaniel 2005: 273).

13.4. Marka Yaratma
Güçlü markalar yaratabilmek için bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri yürüten
ve bu faaliyetler için bütçe ayıran işletmeler, iyi bir marka adı, akılda kalıcı bir marka
sembolü ve etkili bir marka sloganı oluşturarak alıcıların zihinlerinde yer etmeye
çalışmaktadırlar. Giep Franzen’e göre marka çağrışımlarının çekirdeğini, marka adı ve
markanın rengi, sembolü, yazı karakteri ya da tasarımı gibi sabit dışa açık özellikleri
oluşturmaktadır (Franzen 2005: 48- 49). Güçlü bir marka adı, algılanan risk değerini azaltarak,
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kararlarından emin olamayan tüketicileri rahatlatmaya
yardımcı olmakta ve tüketicilerin
üründen haberdar olma düzeylerini artırmaktadır (Orel, Karacan 2007). Konumlandırma
kararında üzerinde durulması gereken güçlü çağrışımlara sahip olan marka sembolleri de
(Batra, Myers, Aaker 2009: 227), markaların imzası özelliğini taşımakta (Henderson 1998: 15)
ve tıpkı insanların kişiliklerini imzaları ile yansıtmaları gibi, markaların özünü ve benlik
imajını yansıtmaktadırlar (Kapferer 2008: 195).
Bu çerçevede marka adı, markanın harf, kelime ve numara içeren, sözle söylenebilen
kısmı şeklinde tanımlanmakta; marka sembolü de, şekil, sembol veya farklı harflerden oluşan
bir grup olup, markanın sözle söylenemeyen kısmını oluşturmaktadır. Örneğin, McDonald’s bir
marka adı, McDonald’s’ın altın kemeri bir marka sembolüdür (Kinnear, Bernhardt 1990: 276).
Pazarlama bilim adamlarınca yaygın olarak kabul görmüş bulunan “iyi bir marka adının
başlıca özellikleri” aşağıda görüldüğü gibi sıralanabilir (Mucuk 2014b: 146- 147):


Marka adı kısa, akılda kalıcı ve kolay tanınabilir olmalıdır.



Marka adı, ürün veya hizmet kalitesini ima eder nitelikte olmalıdır.



Kulağa hoş gelme özelliğine sahip olmalıdır.



Saldırgan ve olumsuz olmamalıdır.



Ambalajlamaya ve etiketlemeye uygun olmalıdır.



Marka adı kolay telaffuz edilmelidir.

Bu sıralanan özellikler olmadan herhangi bir marka başarılı olamaz denilemeyeceği
gibi; bu özellikler dikkate alınmasına rağmen başarısız olan markalar da bulunmaktadır. Marka
adı gibi marka sembolü oluştururken de dikkat edilmesi gereken bazı özellikler söz konusudur.
Tasarım, renk ve anlam açısından daha net anlaşıldığında güçlü duruma gelen başarılı bir
sembolün oluşturulmasında (Kaputa 2006: 84); sembolün kolay okunması, akılda kalıcı olması,
kolay uygulanabilmesi, farklı duruşu, uzun yıllar kullanılabilmesi, değişime uyum
sağlayabilmesi, kolay tanınması, bütün hedef kitleye aynı mesajı vermesi ve pozitif duygular
uyandırması gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Shimp 2003: 189).
Ayrıca, sembolde yazı karakterlerinin mi, simgesel unsurların mı veya her ikisinin mi
kullanılacağı önemli bir karar alanıdır (Güz, Küçükerdoğan, Sarı ve arkadaşları 2002: 232).
Marka adı ve sembolüyle beraber marka değerinin önemli bir parçasını oluşturan bir
diğer unsur marka sloganıdır. Slogan, marka hakkında açıklayıcı ve ikna edici bilgiler ileten
kısa sözcük öbeğidir (Supphellen, Nygaardsvik 2002: 386). Slogan, markanın yaratmak istediği
imajı pekiştirmekte, iletişimi tamamlamakta ve rakiplerden farklılaşmada etkili olmaktadır.
Kısa ve öz bir şekilde markaya ilişkin temel düşünceyi özetlemekte, bütünleşik pazarlama
iletişimi uygulamalarında kullanılarak marka imajına katkı sağlamaktadır (Bayçu, Gürcan,
Vural ve arkadaşları 2005: 150). Etkili bir slogan oluşturmak için kullanılacak mesajla ilgili
olarak başlıca şu özeliklere dikkat edilmesi gerekmektedir (Yılmaz 2011: 53- 54):
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Kısa olması



Akılda kalıcı olması



Orijinal ve farklı olması



Hoş duygular uyandırması



Algılanan değeri desteklemesi

13.5. Duyusal Markalama
Son yıllarda kimi yazarlar markaların tüketicilerin duyularına da hitap etmesi gerektiği
ile ilgili görüşler ileri sürmektedirler. Buna göre tüketicilerin beş duyusundan biri veya
birkaçını etkilemeyi başaran markaların, tüketici satın alma kararını olumlu etkiledikleri ifade
edilmektedir. Bu nedenle markalar tüketicilerin görme, işitme, koklama, tat alma veya dokunma
duyularına da hitap etmeye çalışmaktadırlar.
Görme Duyusu: Bir markanın görsel unsurları, o markayı var eden, markanın
beyinlerde algılanmasını ve yer etmesini sağlayan en önemli unsurlar arasında sayılmaktadır
(Ak 2006: 34). “Renk” ve “tasarım” gibi görsel unsurlar, pazarlama karması bileşenlerinden
hem ürün, hem tutundurma, hem de dağıtım bileşeni kapsamında dikkate alınmaktadır. Bu
unsurlardan renkler beyne etki etmekte, düşünceleri, belleği ve algıları harekete
geçirebilmektedir (Gobe 2001: 77). Bazı araştırmalara göre, insanlar ürün için bilinçli yargıya
ilk baktıkları 90 saniye içerisinde varmakta ve bu yargının çok büyük bir kısmı (% 62- % 90
arasında) yalnız renge bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Bozkurt 2004: 53).
Araştırmalara göre beyaz renk, temizlik, saflık, sadakat, güven, şöhret, ihtişam, esenlik,
masumiyet, iyilik, teslimiyet ve barışın rengidir (Künüçen 2001: 191). Temizliği, hareketi ve
serinliği vurgulamak için beyaz, mavi ile karıştırılmaktadır. Örneğin naneli sakızlar veya naneli
şekerler mavi- beyaz renktedir. Temizlik ve hijyeni vurgulamak için özellikle temizlik ürünleri
reklam görüntülerinde beyaz ve mavi karıştırılarak kullanılmakta; ilaç endüstrisinde ilaç
paketleri ve hatta ilaç kapsülleri beyaz tercih edilmektedir (Zeybek 2002: 819).
Siyah, ölümü simgelemekte, matemi çağrıştırmakta olup, çaresizliğin, üzüntünün,
mutsuzluğun, yalnızlığın, melankolinin, cezanın ve korkunun rengidir. Ayrıca soyluluk anlamı
taşımakta ve aşırı lüksü simgelemektedir (Yengin 1997: 201- 202). Kırmızı, kan, ateş, aşk,
tutku, kızgınlık, tehlike, dikkat, saldırganlık, hareket, hız, heyecan, düşmanlık ve öfke gibi
simgesel anlamlara sahiptir (Künüçen 2001: 191). Yeşil, denge, uyum, umut ve korumanın
rengi olup, enerjinin paylaşımını, vericiliği ve yardımseverliği yansıtmaktadır. Yeşil renk
duyguları rahatlatıp, kişileri olumlu düşünmeye, anlayışlı hareket etmeye davet etmektedir
(Zeybek 2002: 821). Mavi, gökyüzü, serinlik, içtenlik, durgunluk, gerçeklik, doğruluk, haysiyet,
derinlik, gece gibi simgesel anlamlar içermekte, sonsuzluk izlenimi yaratmaktadır (Künüçen
2001: 191). Sarı ise ilgiyi, bilgiyi ve erdemin varlığını vurgulamaktadır. Yüceltici ve ilham
verici bir renktir. Isınma, mutluluk ve neşe hissi vermektedir (Zeybek 2002: 820).
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Bir marka oluşturulurken tasarım da, olumlu bir marka deneyimi yaratmak için
ürünlerin, hizmetlerin, çevrelerin, iletişimlerin, sistemlerin veya diğer insan eliyle yapılan
şeylerin planlanması veya düzenlenmesi amacına hizmet etmektedir. Bir başka ifadeyle,
tasarım süreci ortak amaca ulaşmak için stratejik ve yaratıcı süreçlerin bir araya getirilmesini
sağlamaktadır (Neumeier 2006: 166). Tasarım, marka söyleminin altında yatan anlamı ortaya
çıkarmaya yönelik bir bakış, his ve hassasiyeti ifade etmektedir. Adlandırma, yazılış tarzı ve
tanımlama gibi unsurlardan oluşan sözlü anlatımın yanı sıra; resimleme, sembolize etme ve
canlandırma unsurlarından oluşan görsel anlatım ile tasarım, marka deyimini
desteklemektedir (Calder, Reagan 2001: 67- 68).
İşitme Duyusu: Marka yaratmayı etkileyen diğer bir önemli unsur da işitsel unsurlardır.
Ürünlere eklenen seslerin yanı sıra, satış veya hizmet sunum noktasındaki sesler ve hatta hizmet
sunanların sesi dahi imaj oluşumuna katkıda bulunan ve alıcıları etkileyen unsurlar arasında
sıralanmaktadır. Bazı müzik türleri gürültülü bulunup alıcılar tarafından olumsuz olarak
değerlendirilirken; bazıları alıcılarda daha uzun süre satış veya hizmet sunum noktasında kalma
arzusu uyandırmaktadır. Öyle ki, işitsel ortamın o mekanın kişiliğinde çok önemli bir rol
oynadığının farkına varılması, yeni bir pazar nişi yaratmış ve kimi uluslararası markalar, satış
noktalarında yarattıkları etkiyi alıcılara evlerinde de yaşatabilmek için kendi müzik
derlemelerini satışa çıkarmışlardır (Arslan, Bayçu 2006: 164). Yapılan bir araştırmaya göre
farklı seslerin çağrıştırdıkları Tablo 12.1’de görüldüğü üzere, “tempo” ve “perde seviyesi”
açısından ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre yavaş tempolu sesler üzüntü,
sıkıntı; hızlı tempolu sesler canlılık, korku; perde seviyesi düşük sesler üzüntü, sıkıntı; perde
seviyesi yüksek sesler canlılık, şaşkınlık ifade etmektedir (Gobe 2001: 76).
Tablo 12.1. Seslerin Çağrıştırdıkları (Gobe 2001: 76)
Tempo

Perde seviyesi

Yavaş

Üzüntü, sıkıntı, bıkkınlık

Hızlı

Canlılık, şaşkınlık, mutluluk, hoşluk,
güç, korku, öfke

Düşük

Sıkıntı, hoşluk, üzüntü

Yüksek

Şaşkınlık, güç, öfke, korku, canlılık

Koklama Duyusu: Bir iletişim unsuru olarak koku, yerine getirdiği “tanınma”,
“hatırlatma” ve “duyulara hitap etme” fonksiyonları ile marka bilincine katkıda bulunmaktadır.
Söz konusu unsurlardan ilki olan “tanınma” veya “dikkat”, yoğun rekabet ortamında markaların
başarısında kilit bir rol oynamaktadır. Kokudaki olumlu bir değişiklik ya da yenilik, bir hizmet
sunum noktasını diğer benzer sunum noktalarına nazaran farklılaştırabilmektedir. İkinci
fonksiyon olan “hatırlatma” da, kokunun bir işaret görevi görerek marka bilincine destek
olmasını içermektedir. Çünkü bir defa belirli bir ürün ya da yerin kokusunu öğrenen tüketici, o
kokuyu sanki bir hısımı gibi yaşamı boyunca hafızasında saklı tutmaktadır (Drobnick 2006:
347- 348).
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Tat Alma Duyusu: Duyusal markalama kapsamında ele alınan tat da, markalaşma
sürecinde göz önünde bulundurulan unsurlar arasında yer almaktadır. Hedef kitle açısından
değerlendirildiğinde erkeklere göre dillerinde daha fazla tat alıcısına sahip olan kadınların, tat
konusunda genellikle daha hassas olduklarına inanılmaktadır. Kaldı ki cinsiyetin yanı sıra, yaşa
bağlı olarak da tat alma hassasiyetinin değiştiği düşünülmektedir. Bu çerçevede yaşlandıkça
söz konusu hassasiyetin azaldığı; buna karşın çocuklarda bu hassasiyetin gücünün ve
yiyeceklere olan ilginin arttığı kabul edilmektedir (Lindstrom 2005: 28).
Dokunma Duyusu: Duygusal markalama kapsamında değerlendirilen son unsur olarak
dokunma duyusu da marka imajına katkıda bulunmaktadır. Örneğin kalın ve ağır kurumsal
broşürlerin kalite algısı yarattığı belirtilmektedir (Ellwood 2002: 171).

13.6. İle İlgili Başlıca Kavramlar
Burada marka ile ilgili olarak “marka kimliği”, “marka kişiliği”, “marka imajı”
“marka farkındalığı”, “marka sadakati” ve “marka değeri” kavramlarına yer verilecektir.
Marka Kimliği: David A. Aaker marka kimliğini, “marka stratejistleri tarafından
yaratılmak ve sürdürülmek istenen biricik marka çağrışımları seti” olarak tanımlamaktadır
(Aaker 1996: 68). Bir başka tanıma göre marka kimliği, “markanın en genel tanınma ve
anlaşılma vaatlerinin yapı taşları” olarak ifade edilmekte, markayı anlatmakta ve marka
imajının oluşumunu sağlamaktadır (Elitok 2003: 48).
Marka Kişiliği: Marka kişiliği, markanın insani terimler ve deneyimlerle sergilenen
çekirdek özelliklerini yansıtmaktadır (Franzen 2005: 52). Buradan hareketle temelde
markaların da insanlar gibi kişilik özelliklerine, belli duygulara ya da izlenimlere sahip
olduğu varsayımına dayanan kavram, “bir marka ile çağrıştırılmış insani özellikler” olarak;
çağdaş, genç, entelektüel, tutucu, yaşlı gibi sıfatların markalara aktarılması şeklinde
açıklanmaktadır (Uztuğ 2003: 41).
Kavram, markayı rakiplerden farklılaştırmakta; tüketicilere bir alışkanlık, arkadaşlık ve
akrabalık hissi vermektedir. Marka kişiliğinin, markanın rekabet konumlandırmasına,
tüketicilerin markaya yönelik beklentilerine ve algılarına uygun ve inanılabilir olması
gerekmektedir. Marka kişiliği, markaya tüketicinin kolayca tanıyabileceği bir hayat ve ruh
vermektedir (Schultz, Tannenbaum, Lauterborn 1993: 80- 81).
Marka İmajı: Marka imajı, Keller tarafından “müşterilerin zihinlerinde taşıdıkları
çağrışımlar vasıtasıyla yansıtılan bir marka hakkındaki algılamalar” (Keller 1993: 3) şeklinde
ifade edilmektedir. Pickton ve Broderick’e göre kavram, “tüketicilerin markaya ilişkin
edindikleri algılamalar” (Pickton, Broderick 2001: 708); Peter Doyle’ye göre, “markanın
özelliklerine ve çağrıştırdıklarına yönelik inanışlar bütünüdür” (Doyle 2003: 398).
Genellikle marka imajı ile ilgili yürütülen çalışmalarda araştırmacılar, eğer bir marka
belirli kişilik özelliklerini çağrıştırıyorsa ve bu özelikler tüketicinin kendi imajı ile örtüşüyorsa,
o zaman tüketicinin bu markaya öncelik verebileceği ortak sonucuna ulaşmışlardır. Bir başka
ifadeyle, eğer markanın sunduğu kişilik özellikleri ile ortaya çıkan marka imajı, tüketici
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tarafından kendi imajı ile benzer algılanıyorsa; o zaman tüketici ilk veya tekrarlanan alımlarında
söz konusu markayı tercih etme eğilimi göstermektedir. Özellikle hizmet sektörünün soyut
özellikleri imaj uyumunda önemli bir role sahiptir (Back 2005: 448).
Marka Farkındalığı: David A. Aaker’a göre marka farkındalığı, “potansiyel bir
alıcının, markanın belirli bir ürün kategorisinin üyesi olduğunu tanıma veya hatırlama
yeteneğidir ve ürün sınıfı ile marka arasında bir bağlantıyı içermektedir (Aaker 1991: 61)”.
Keller ise kavramı, “tüketicilerin değişik koşullar altında markayı tanımlama yetenekleri
tarafından yansıtılan ve markanın hatırlanmasını sağlayan bellekteki marka izinin veya
işaretinin gücü” olarak tanımlamaktadır (Keller 1993: 3). Kavram, markanın tüketici belleğinde
sahip olduğu izlerin gücü olarak, temelde marka tanınırlığı ve marka hatırlanmasını
içermektedir (Uztuğ 2003: 29). Farkındalığın ölçümünde kullanılan “marka farkındalığı
düzeyleri” aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir (Aaker 1996: 114- 115):


Tanınırlık (A hastanesini hiç duydunuz mu?)



Hatırlama (Hangi sağlık kuruluşlarını hatırlıyorsunuz?)



Hatırlamada ilk marka (Hatırlanan ilk marka olmak)



Marka baskınlığı (Hatırlanan tek marka olmak)



Marka bilgisi (Markanın konumunun bilinmesi)



Marka kanısı (Marka hakkında bir fikre sahip olmak).

Marka Sadakati: Marka sadakati, bir mal veya hizmetin tekrarlanan alımları veya
başkalarına tavsiye edilmesi gibi olumlu davranışlarla kendini göstermektedir (Çabuk, Orel
2008: 104). Bu tanım, marka sadakatinin “davranışsal” ve “tutumsal” olmak üzere iki farklı
yönünü ifade etmektedir. Davranışsal sadakat, satın alma davranışına dayanmakta ve bir kişinin
belli bir kategoride orantılı bir zamandan daha fazla, aynı markayı satın alması şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Tutumsal sadakat ise, insanların ne yaptığıyla değil ne söylediği ile ifade
edilmekte; bir başka deyişle, kişinin satın alma fiilini gerçekleştirmese de markaya yönelik
olumlu konuşmasını içermektedir (Farr, Hollis 1997: 24).
Marka farkındalığı gibi marka sadakatinin de çeşitli seviyeleri söz konusu olmaktadır;
her seviye, farklı bir pazarlama güçlüğünü simgelemektedir. David A. Aaker’a göre, bir marka
sadakat piramidi göz önünde bulundurulursa, en altta yer alan ilk seviyede markaya tamamen
kayıtsız olan sadakatsiz alıcılar yer almaktadır. Bu grupta bulunan tüketiciler için her marka
uygun algılanmakta ve marka ismi satın alımlarda pek az rol oynamaktadır. İkinci seviye, ürün
veya hizmetten memnun olan veya en azından hoşnutsuz olmayan alıcıları kapsamakta;
bunlarda temel olarak, bir değişimi teşvik edecek yeterlilikte memnuniyetsizlik boyutu
bulunmamaktadır. Üçüncü seviyede, yine memnun olan ve ayrıca değiştirmenin maliyetli
olacağını düşünen alıcılar yer almaktadır. Rakiplerin bu alıcıları cezbetmek için, değiştirme
konusunda bir dürtü ve maliyeti karşılayacak kadar bir çıkar sunmaları gerekmektedir.
Dördüncü seviye, markayı gerçekten seven alıcılardan oluşmaktadır. Bunlar markanın dostları
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olarak tanımlanmaktadırlar. Çünkü markayla duygusal bağ kurarlar. Son olarak, en üst olan
beşinci seviyede ise, kendini markaya adamış alıcılar yer almaktadırlar. Bunlar ilgili markanın
kullanıcısı olmaktan gurur duyarlar (Aaker 2009: 59- 60).
Marka Değeri: Peter F. Farquhar’a göre marka değeri, “belli bir marka tarafından bir
ürüne bağışlanan eklenen değer” (Farquhar 1989: 24) şeklinde ifade edilmektedir. Pazarlama
Bilimi Enstitüsü (Marketing Science Institute)’nden bir grup uzman, marka değerini,
“markalanmış ürün veya hizmetlerin, marka adı olmaksızın elde edebileceğinden daha fazla
satış ve kar elde etmesini sağlayan çağrışımlar ve davranışlar toplamı” (Jourdan 2002: 290)
şeklinde tanımlamaktadırlar.
Marka değeri, işletmeler ve tüketiciler açısından ayrı ayrı ele alınmaktadır. İşletmeler
açısından marka değeri, markaların işletme bilançosunda değerlendirilen önemli bir finansal
varlık olarak görülmesi esasına dayanmaktadır. Tüketiciler açısından marka değeri ise, daha
çok markaların ürün veya hizmete kattığı değer ile ilgilidir. Bu değer, tüketiciler tarafından ürün
veya hizmete yüklenerek, tüketicilerin değerin yaratılmasında etkin katılımcılar olmasını
sağlamaktadır (Odabaşı, Oyman 2003: 373).
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Uygulamalar
Bu uygulama ile öğrencinin, markalaşmanın neden önemli olduğunu değerlendirmesi
amaçlanmaktadır.
1) Aklınıza gelen ilk hastaneyi yazınız. Bu hastane hakkında neler biliyorsunuz,
düşününüz. Maddi probleminiz olmadığı zaman hangi hastaneyi tercih edersiniz? Bu hastane
şu anda da tercih ettiğiniz hastane mi?
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Uygulama Soruları
1) Aynı amaca hizmet eden mal veya hizmetlerden birine diğerine nazaran daha fazla
fiyat ödediğiniz oluyor mu?
2) “A hastanesinden hizmet aldım” şeklinde mi; yoksa “A hekimden hizmet aldım”
şeklinde mi konuşursunuz? Hangi durumlarda hastaneyi, hangi durumlarda hekimi ön plana
çıkardığınızı değerlendiriniz?
3) Marka olmak hizmet kalitesini artırır mı? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrenciler; marka kavramını ve markalaşmanın neden önemli olduğunu;
markanın yararlarını ve marka yaratmada dikkat edilecek hususları öğrenmektedirler.
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Bölüm Soruları
1) Marka nedir? Tanımlayınız.
2) Markanın işletmelere yararlarını sıralayınız.
3) İyi bir marka adının başlıca özellikleri nelerdir?
4) Marka farkındalık düzeylerini sıralayınız.
5) Marka imajı nedir? Tanımlayınız.
6) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir marka adının özellikleri arasında yer almaz?
a) Uzun olması
b) Akılda kalıcı olması
c)

Orijinal ve farklı olması

d) Hoş duygular uyandırması
e)

Algılanan değeri desteklemesi

7) Aşağıdakilerden hangisi markanın tüketicilere yararları arasında yer almaz?
a) Marka, tüketicinin korunmasını sağlamaktadır.
b) Tüketicilere tercih ettikleri ürünleri tekrar tekrar satın alma olanağı vermektedir.
c)

Marka, ürün hakkında bilgi vermektedir.

d) Marka, ürün kalitesi ve standardı hakkında fikir vermektedir.
e)

Markanın kullanılması ürünü aracılara doğru çeker.

8) Markanın en genel tanınma ve anlaşılma vaatlerinin yapı taşları aşağıdaki hangi
kavramı tanımlamaktadır?
a) Marka imajı
b) Marka kimliği
c)

Marka kişiliği

d) Marka sadakati
e)

Marka farkındalığı

9) Müşterilerin zihinlerinde taşıdıkları çağrışımlar vasıtasıyla yansıtılan bir marka
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hakkındaki algılamalar aşağıdaki hangi kavramı tanımlamaktadır?
a) Marka imajı
b) Marka kimliği
c)

Marka kişiliği

d) Marka sadakati
e)

Marka farkındalığı

10) Potansiyel bir alıcının, markanın belirli bir ürün kategorisinin üyesi olduğunu
tanıma veya hatırlama yeteneği aşağıdaki hangi kavramı tanımlamaktadır?
a) Marka imajı
b) Marka kimliği
c)

Marka kişiliği

d) Marka sadakati
e)

Marka farkındalığı

Cevaplar
1) Marka bir malı ya da bir grup satıcının mallarını ya da hizmetlerini belirlemeye,
tanımlamaya ve rakiplerin mallarından ya da hizmetlerinden farklılaştırmaya, ayırt etmeye
yarayan isim, terim, işaret, sembol, dizayn (tasarım), şekil ya da tüm bunların bileşimidir.
2)
Marka, talep yaratmada etkilidir.
Markanın kullanılması ürünü aracılara doğru çeker. Marka ile üretici satışları düzenli
kılınır.
Piyasada daha önce başarılı olmuş ve kalite ile özdeşleşmiş bir marka, işletmenin ürün
hattına yeni ürünlerin eklenmesini kolaylaştırmaktadır.
Marka, ikame mallar yüzünden satış kaybı tehlikesini önlemektedir.
Marka, fiyat istikrarına olumlu etki yapmaktadır.
3) Marka adı kısa, akılda kalıcı ve kolay tanınabilir olmalıdır.
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Marka adı, ürün veya hizmet kalitesini ima eder nitelikte olmalıdır. Kulağa hoş gelme
özelliğine sahip olmalıdır.
Saldırgan ve olumsuz olmamalıdır. Ambalajlamaya ve etiketlemeye uygun olmalıdır.
Marka adı kolay telaffuz edilmelidir.
4) Tanınırlık- hatırlama- hatırlamada ilk marka- marka baskınlığı- marka bilgisimarka kanısı
5) Marka imajı, müşterilerin zihinlerinde taşıdıkları çağrışımlar vasıtasıyla yansıtılan
bir marka hakkındaki algılamalardır.
6) a, 7) e, 8) b, 9) a, 10) e
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14. DAĞITIM/ HİZMET SUNUM YERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.

Dağıtım Kavramı ve Önemi

14.2.

Dağıtım Politikaları

14.3.

Hastane Altyapı Standartlarına İlişkin Mevzuat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hizmet sunum yeri sizin için önemli midir?
2) Bir satış noktasının kokusundan rahatsız olup orayı terk ettiğiniz oldu mu?
3) Yaz mevsiminde havalandırması çalışmayan bir yerden ürün veya hizmet almak
istermisiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Dağıtım

Dağıtım kavramının önemini
öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Hizmet sunum yeri

Hizmet sunum yerine ilişkin
mevzuat gereği yerine
getirilmesi gereken asgari
şartlar ile iletişim boyutuyla
konunun değerlendirmesini
yapmak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Dağıtım



Hizmet sunum yeri
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Giriş
Bir sağlık kuruluşuna ilişkin olarak hizmet sunum yeri hasta memnuniyeti açısından
önem taşımaktadır. Sağlık kuruluşlarının altyapı olarak uymaları gereken mevzuat kuralları
yanı sıra iletişim açısından da konuya yaklaşmaları alıcıların sağlık kuruluşunda geçirdikleri
zamanı daha iyi değerlendirmelerine fırsat tanıyacaktır. Bu bölümde dağıtım kavramı ve
önemine yer verildikten sonra hastane altyapı standartlarına ilişkin mevzuat ele alınmaktadır.
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14.1. Dağıtım Kavramı ve Önemi
Bir malın tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak üretilmesi, doğru fiyatla
fiyatlandırılması ne kadar önemliyse, onun doğru zamanda ve doğru yerde tüketicilerin
isteklerine hazır bulundurulması da o kadar önem taşımaktadır. Örneğin bir ekonomide bazı
malların üretiminde fazlalıklar varken, bazı yerlerde bu malların kıtlığı çekiliyorsa, dağıtımda
sorun var demektir. Böyle bir durum yürütülen pazarlama çabalarının da boşa gitmesine neden
olur. Bu örnekte olduğu gibi, pazarlama programının başarısı için son derece önemli olan
dağıtım kavramı, makro açıdan ele alındığında, üretilmiş malların tüketicilere dağıtılması ile
ilgili tüm faaliyetleri anlatmak için kullanılmaktadır (İslamoğlu 2006: 361). Dağıtım, üretilen
ürünlerin tüketicilere dağıtılmasıyla ilgili tüm çabaları kapsayan ve bu nedenle üretimle tüketim
arasındaki açığı kapatan bir pazarlama bileşenidir (Mucuk 2014b: 263). Diğer taraftan elbette
iletişim çalışmaları yürütülen bir ürünün satış noktalarında bulunmaması ya da tüketiciler
tarafından satış noktalarında sorunla karşılaşılması, marka imajını olumsuz etkileyecek ve
tüketicileri başka marka tercihlerine yönlendirebilecektir. Bu kapsamda özellikle satış
noktalarının marka imajına katkısı, üzerinde durulması gereken bir konu olmaktadır.
İletişim açısından değerlendirildiğinde, satış yerleri ya da hizmet sunum yerleri farklı
unsurları ile tüketicilere farklı mesajlar verilmesine etki etmektedir. Hizmet sunum yerinin iç
ve dış cephesinde kullanılan renklere, materyallere, şekillere, tasarıma, ışıklandırmaya, ısıya,
ses düzenine ve kokuya kadar birçok unsur alıcılar üzerinde etkili olmaktadır. Bu noktada
ortaya çıkan “hizmet sunum yeri imajı” kavramı, sunum yerinin psikolojik ve fiziksel yapısının
alıcılar tarafından algılanma biçimi olarak tanımlanmaktadır (Arslan, Bayçu 2006: 29). Satış ya
da hizmet sunum yerlerinin fonksiyonel ve psikolojik niteliklerinden oluşan birer “kişilik”leri
olduğu ileri sürülmekte ve hizmet sunum yeri imajını tanımlayan dört ana özelliğin
bulunduğunu vurgulamakta ve bunlar “sunum yeri tasarımı ve mimarisi”; “semboller ve
renkler”; “reklam” ve “ hizmet sunan kişi” şeklinde sıralanmaktadır. Hizmet sunum yeri imajı
bileşenleri tanımlanırken altı boyut önerilmektedir: “sunum yerinin ulaşım kolaylığı”;
“hizmetin uygunluğu”; “ödenen paraya değer olma”; “hizmet sunanlar”; “ hizmet sunum
yerinin beğenilirliği” ve “hizmet alım sonrası memnuniyet” (Atakan, Burnaz 2007: 184). Söz
konusu bileşenlerin önem derecesi de, hizmet alıcılarının demografik özelliklerine bağlı olarak
farklılaşabilmektedir. Yer döşemesi, renkler, ışıklandırma, koku- müzik gibi unsurlar hizmet
alıcıların kendilerini daha rahat hissetmelerine veya hissetmemelerine yol açabilmektedir.
Örneğin uygulama yerine ayakta giren hastanın uygulama yerinden baygın çıkmasını gerektiren
bir işlem söz konusuysa hasta bekleme yeri ile hastanın uygulamadan çıkacağı yerin farklı
olması bekleyen hastaların psikolojisi açısından daha yararlı olacaktır.
Ülkemizde hastanelerin bina özellikleriyle ilgili pek çok düzenleme bulunmaktadır.
Sağlık hizmeti sunan yapıların ihtişamı, binanın mimari alanlarının boyutlarıyla doğru
orantılıdır. Binayı güzel ve kullanışlı kılan, dış görünüşü kadar, giriş ve geçiş alanları olan
koridorların geniş, odaların büyük ve ferah, tavanların yüksek olması ve mekânın iyi dekore
edilmesidir. Bununla birlikte, gereğinden fazla büyüklük ise mesafeleri artıracak, hizmet
sunumunu yavaşlatacak, işleyişte kopukluğa, çalışan ve hasta memnuniyetinin azalmasına,
kısaca hizmet kalitesinin düşmesine sebep olacaktır. Ayrıca, mekânların gereğinden büyük
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olması maliyetleri de artıracaktır. Bu sebeple sağlık yapılarının asgari standartlarının
belirlenmesi çok önem taşımaktadır. Sağlık yapılarında afetlere ilişkin; gizlilik ve güvenirlikle
ilgili; otopark alanları, hizmet alanları, acil servis, yoğun bakım, mutfak, tuvalet ve lavabolar,
morg, poliklinikler, hasta alanları, laboratuvarlar, eczane, depolar, temizlik alanları, atık işleme
alanları gibi birçok konuda düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir (TC Sağlık
Bakanlığı Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Klavuzu). Söz konusu
unsurlar pazarlama yönetimi açısından da hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması
çerçevesinde önem arz etmektedir.

14.2. Dağıtım Politikaları
Dağıtım kanalında aracı kullanmak “endirekt dağıtım”; herhangi bir aracı kullanılmadan
gerçekleştirilen dağıtım ise “direkt dağıtım” olarak ifade edilmektedir. Endirekt dağıtımda
kullanılacak aracı sayısına bağlı olarak üç tür dağıtım politikasından söz etmek mümkündür.
Bunlar: “yaygın (yoğun) dağıtım”, “seçimli (selektif) dağıtım” ve “özel (tekelci) dağıtım”dır.
Yaygın (yoğun) dağıtım: Ürünün alıcısının bulunabileceği her yerde satışa
sunulmasıdır. Kolayda ürünler için uygun bir dağıtım politikasıdır.
Seçimli (selektif) dağıtım: Belirli bir gölgede sınırlı sayıda toptancı ve perakendeci
veya sadece perakendeci kullanma politikasıdır. Beğenmeli ürünler ile özellikli ürünlerde bu
politika uygun olmaktadır. İşletme bir süre yaygın dağıtım politikası izledikten sonra
aracılarında değerlendirme yaparak bir kısmını eleme yoluna gidebilir:


Yüksek masraflara yol açan



Siparişleri küçük olan



Kredi açılması riskli olan



Ürün iadesi fazla olan



Ürünü iyi pazarlayamayan aracılar dağıtım kanalından çıkarılır.

Özel (tekelci) dağıtım: Belirli bir pazarda sadece tek toptancı ya da perakendeci ile
ürünün dağıtımı politikasıdır. Özellikli ürünler için uygun bir politikadır.
•

Aracıların büyük stoklar bulundurması gereken ürün türlerinde

• Satışla birlikte kurma, taşıma, çalıştırmaya hazırlama, tamir ve bakım gibi
hizmetlere gerek duyulması halinde
• Üretici işletmenin dağıtım kanalı boyunca fiyat denetimini elinde tutmak
istemesi halinde
• Ürünle ilgili hizmetleri belirli bir standart düzeyinde tutmak istemesi hallerinde
çok kullanılır (Mucuk 2014b: 274- 275).
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14.3. Hastane Altyapı Standartlarına İlişkin Mevzuat
Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24708
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ İKİNCİ KISIM
Kuruluş ve Bina Alt Yapı Standartları BİRİNCİ BÖLÜM
Yer Seçimi, Ön İzin ve Bina Durumu
Yer seçimi
MADDE 8 – (Değişik:RG-15/2/2008-26788)
Özel hastane binasının bulunduğu alan ile ilgili olarak aşağıdakilerin bulunması
gerekir:
a) (Değişik: RG-21/3/2014-28948) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca özel hastane
yapılabileceğine dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,
b) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde
etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunun valilik
tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,
c) Hastane binası için yeterli yeşil alan ayrıldığının ilgili belediye tarafından
yazılı olarak belgelenmesi,
ç) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl Trafik
Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi,
d) (Değişik: RG-21/3/2014-28948) Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları
için, özel hastanenin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair ilgili belediye tarafından
düzenlenmiş belge,
(Ek fıkra:RG-27/5/2012-28305) Birbirine bitişik ve bütünlük arz eden birden fazla
imar parseli üzerinde hastane ve eklerinin yapılması halinde, bu parseller arasında imar yolu,
duvar gibi bütünlüğü bozacak uygulamalar bulunamaz. (Değişik ibare:RG-11/7/201328704) Tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu tüm parsellerin, yer seçimi ile ilgili belgelerde
belirtilmesi gerekir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Ancak otopark alanlarına ilişkin
hususlarda birinci fıkranın (d) bendi hükümleri uygulanır.
Ön izin
MADDE 9 – (Değişik:RG-15/2/2008-26788)

302

Hastane açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması şarttır. Ön izin için, aşağıdaki
belgeler ile tam takım mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa
gönderilir:
a) Hastane binasının bulunduğu alanın, 8 inci maddede belirtilen şartları haiz
olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,
b) (Değişik ibare:RG-21/3/2014-28948) Hastane yerleşiminin gösterildiği, projeyi
hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari proje içinde ayrıca aşağıdakiler yer
alır;
1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi elli
ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrıca önem arzeden; rampalı giriş, bodrum ve
benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detayları ve tüm cepheler.
Birinci fıkranın (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, inceleme sonucunda
Bakanlıkça uygun görülür ise, başvuru sahibi tarafından imar mevzuatına uygun şekilde üç
takım olarak hazırlanır. Üç takım olarak hazırlanan mimari projeler, özel hastane binası inşa
edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dışında
ise valilik tarafından onaylanarak Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir.
Ön izin başvurusu, bu maddede sayılan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmeliğe
uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün
içerisinde sonuçlandırılarak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin başvuru belgelerinde
tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
Ayrıca;
a) Başka amaçla inşa edilmiş binaların, hastane binasına dönüştürülmesi halinde
tadilat işlerine başlanılmadan önce,
b) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş mimari projenin uygulanması sırasında, bu
projede bir değişiklik yapılması durumunda,
c) (Mülga bent:RG-11/7/2013-28704)
ç) Ruhsatlandırılmış hastane binasına, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak
şartıyla, ilave bina yapılmak istenmesi halinde ön izin alınması zorunludur.
(Değişik beşinci fıkra:RG-11/7/2013-28704) Ön izin belgeleri devredilemez. Ancak
Bakanlıkça mevcut ruhsatlı özel hastaneler adına taşınma amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesi
veya mevcut ruhsatlı tıp merkezleri adına özel hastaneye dönüşüm amaçlı düzenlenmiş ön
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izin belgesi almış olan özel hastane ve tıp merkezlerinde, ruhsat devri yapılması halinde yeni
sahiplik adına ön iznin devam etmesine izin verilir.
Bina durumu
MADDE 10 – (Değişik:RG-15/2/2008-26788)
Özel hastaneler;
a) Özel hastane projesi ile Bakanlıktan, 9 uncu maddeye göre ön izin almak suretiyle
imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, hastane veya özel sağlık tesisi yapı kullanma izni
belgesi almış olan binalarda,
b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 8 inci maddedeki şartları taşıyan ve tadilat
işleminden önce Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasına
dönüştürülen, tadilat bittikten sonra hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izni
belgesi almış olan binalarda kurulur.
İmar mevzuatına uygun olarak imar planında yer alması kaydıyla; aynı sahiplikte ve
aynı isim altında ruhsatlandırılacak olan, sınırları belirli, bütünlük arz eden bir alan içinde
birbiriyle fizik olarak bağlantısı olan veya bağımsız bina komplekslerinin oluşturduğu dal
hastanesi ve/veya genel hastane binalarından oluşan hastane kompleksi kurulabilir. Bu
durumda, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, acil hizmetleri, ameliyathaneler,
yoğun bakım ve sterilizasyon üniteleri ile benzeri diğer tıbbi hizmetler ortak hizmet verecek
şekilde planlanabilir. İdari birimler, morg, depo ve benzeri destek birimler ile otopark, kreş,
kafeterya, lokanta, otel, rehabilitasyon merkezi, banka, PTT, konferans salonu, ibadethane, spor
ve eğitim tesisleri gibi sosyal alanlar hizmeti aksatmayacak şekilde ve mimari açıdan yapı
kullanma izin belgesi alarak hastaneye ait belirlenen sınırlar içerisinde farklı binalarda hizmet
verebilir. Hastane komplekslerinde hasta güvenliğini, sıhhatini ve huzurunu riske sokacak
tarzda yapılaşma veya hizmet sunumu yapılamaz.
Özel hastanenin tıbbi hizmet birimleri; tıbbi hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane
binasından veya bina kompleksinden ayrı yerde tesis edilemez.
Özel Hastaneler, müstakil binada faaliyet gösterir. Binanın hastane olarak kullanılan
kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir
bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi
bir şekilde devredilemez.
Hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya,
kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın
alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbî hizmet
birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.
Ek
fıkra:RG-11/7/2013-28704)
(Değişik:RG-21/3/2014-28948)
Bakanlıkça
ruhsatlandırılmış özel hastanelerde, Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve binada imar
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mevzuatına uygun olarak taşıyıcı unsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat gibi işlerin yapılması
halinde, binanın kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek ve gerektiğinde
yangın ile deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla Belediyeden proje onayı
aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hizmet ve Fizikî Alt Yapı Standartları BİRİNCİ BÖLÜM
Özel Hastanenin Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri
Hasta odaları
Madde 20- Hasta odalarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek
konumda, taban ve duvarlarının düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona
elverişli olmaları şarttır.
Hasta odalarının kapı genişliği, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalarındaki
tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenir.
(Değişik üçüncü fıkra:RG-28/05/2004-25475) İki hasta yatağı bulunan odaların, hasta
yatağı başına düşen asgarî alan ölçülerine uygun olmak kaydıyla, gerektiğinde kullanılmak
üzere uygun biçimde ayrılabilir olmaları gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz.
(Değişik dördüncü fıkra:RG-13/04/2003-25078) Doğrudan gün ışığı almayan,
ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve istirahatini
olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odası olamaz.
(Ek beşinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi
edilen her uzmanlık dalı için en az bir hasta yatağı ayrılır.
(Ek altıncı fıkra:RG-21/10/2006-26326) Hasta odalarında her yatak için ayrı olmak
üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı bulunur.
(Değişik yedinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) (Değişik ibare:RG-23/1/2015- 29245)
Engelliler için, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan özel hastanelerde en az bir olmak
kaydıyla ve ilave her otuz hasta yatağına bir eklenmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun
nitelikte (Değişik ibare:RG-23/1/2015-29245) engelli hasta odası tesis edilir. (Değişik
ibare:RG-23/1/2015-29245) Engelli hasta odalarında bulunan ıslak hacimler (Değişik
ibare:RG-23/1/2015-29245) engellilerin kullanımına imkan verecek şekilde düzenlenir.
Hasta yatakları
MADDE 20/A – (Ek:RG-11/3/2009-27166)
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Hasta yatağı, hastaların yirmi dört saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin
sağlanması amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına veya hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti
verilen birimlere yerleştirilen yataklardır.
Yoğun bakım, prematüre ve yeni doğan ünitesindeki yataklar (kuvöz, açık bebek yatağı)
ile yanık merkezi ve yanık odalarındaki yataklar, hasta yatak sayısına dahil edilir.
Ancak;
a)

Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri ve transport kuvözler,

b) Doğum için kullanılan doğum masaları ve sancı odası yatakları,
c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve
hastaların istirahatı için kullanılan sedye ve yataklar,
d) Anestezi odası ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için
kullanılan yataklar,
e)

Ameliyat sonrası bakım (uyandırma) odası yatakları,

f) Kemoterapi, radyoterapi, girişimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz,
infüzyon, inhalasyon ve sedasyon işlemleri ile diyaliz tedavisi gibi yirmi dört saatten daha az
bir zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan günübirlik tedavi yatakları,
g) Hastanede nöbetçi personel için ayrılan yataklar,
h) Refakatçi yatakları hasta yataklarına dahil değildir
Hemşire istasyonları
Madde 21– (Değişik:RG-21/10/2006-26326)
Özel hastanelerde, hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak
üzere; yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hâkim bir konumda lavabosu ve ilaç
hazırlama alanı bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire
istasyonu kurulması şarttır. Ayrıca hemşire istasyonunda, her hasta odası ile bağlantısı olan
hasta çağrı sistemi bulunur.
Özel hastanelerde, yataklı hasta katlarında, kliniklerin özelliğine göre gereken donanıma
sahip olan ve yatan hastaların muayene ve tedavilerinin yapıldığı servis muayene odası veya
bölümü düzenlenebilir.
Hasta başına ayırılacak alanlar
Madde 22- Özel hastanelerde yatacak hastalar için hasta odalarında hasta yatağı başına
ayırılması gereken asgarî alan ölçüleri aşağıda gösterilmiştir:
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a) Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare,
b) (Değişik:RG-21/10/2006-26326) İki yataklı odalar, hasta yatağı başına en az
yedi metrekare,
c)

Çocuk hastalar için ayırılmış olan odalar, hasta başına en az altı metrekare,

d) (Değişik:RG-21/10/2006-26326) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı
odalar en az oniki metrekare ve iki yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare, çok
yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare,
e)

Yoğun bakim üniteleri, yoğun bakim yatağı başına en az oniki metrekare.

f) (Ek:RG-13/04/2003-25078) Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım
yatağı başına en az altı metrekare.
g) (Ek:RG-21/10/2006-26326) Gözlem odasında gözlem yatağı başına en az altı
metrekare,
Poliklinik muayene odası
Madde 23-(Değişik:RG-21/10/2006-26326)
(Değişik birinci fıkra:RG-11/3/2009-27166) Özel hastanelerde, faaliyet izin
belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan
poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç,
gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik
uzmanlık dalları dışındaki dallarda kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabiplere yeterli
sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan çalışma odaları ayrılabilir.
Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması
gerekir. Şayet kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri hastane bünyesinde diğer
polikliniklerden ayrı, bağımsız bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise; üroloji
polikliniğinden ayrı olarak sistoskopi-ürodinami odası bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu
polikliniklerin muayene odasında tuvalet bulunması gerekmez.
(Değişik üçüncü fıkra:RG-11/3/2009-27166) Poliklinik muayene odalarının kapısında
hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene
odasında görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul
müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ile EK-12’deki personel çalışma belgesinin
müdürlük onaylı sureti, duvarda asılı olarak bulunur. (Ek fıkra:RG-23/1/2015-29245) Özel
hastane bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere açılacak birimin, Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte poliklinikler için
tanımlanan poliklinik odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç şartlarını taşıması
gerekir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış birimler fiziki standartları hariç
diğer standartlara uyar.
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Ameliyathane
MADDE 24 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/10/2006-26326)
Özel hastanelerde;
a) Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile
uyandırma bölümü bulunur. Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan ağız ve diş sağlığı dal
hastaneleri ile göz hastalıkları dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.
b) Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.
c) Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşır. Ameliyathane salonlarında toz ve
mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmaz.
d) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun
antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.
e) Ameliyathane salonlarının ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan
boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az otuz
metrekare, kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az kırkbeş
metre kare olur. Net kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek
yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum
olmaması gerekir.
f) Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma
kanalları, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve
ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.
g) Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulur. Ameliyathane salonu ve
yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve
bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek
personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunur.
h) Ameliyathane alanının, hepa filtreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem
ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması gerekir.
ı) Dahili uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde
ameliyathane bulunması zorunlu değildir. Bu şekilde açılan özel dal hastanelerinde, cerrahi
uzmanlık dalı ilavesi, Yönetmelikte belirtilen ameliyathane ve yoğun bakım ile diğer
şartların sağlanması durumunda yapılır.
j) (Ek:RG-1/7/2014-29047) Ameliyathanenin yönetimi, hizmete devamlı hazır
bulundurulması, alet ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak
yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan personelin yönetimi ve eğitimlerinin
yapılması amacıyla sorumlu cerrahi dallarından bir uzman ameliyathane sorumlusu olarak
görevlendirilir.
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Yoğun bakım
Madde 25- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)
Özel hastanelerde;
a) Yatak sayısı elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir
yatak dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi
kurulması zorunludur. Yatak sayısı ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer
yoğun bakım yatağı ilave edilir.
b) Kardiyoloji uzmanlık dalı için koroner yoğun bakım ünitesi en az bir yatak;
kardiyovasküler cerrahi uzmanlık dalı için en az iki yatak bulunan kardiyovasküler cerrahi
yoğun bakım ünitesi; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı ile kadın hastalıkları ve doğum
uzmanlık dalı için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en az iki küvöz bulunması gerekir.
(Ek paragraf:RG-11/7/2013-28704) Kardiyoloji uzmanlık dalında kadro dışı geçici
statüde hekim veya özel hastanede tek kardiyovasküler cerrahi uzmanı çalıştırılması
durumunda koroner yoğun bakım ünitesi ile kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi
kurulması zorunlu değildir. Ancak koroner ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım takibi ve
tedavisi gerektiren durumlarda, ilgili Tebliğe göre işlem yapılır.
c) Dal hastanelerinde ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği yoğun bakım üniteleri
kurulur. Ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri ile göz dal hastanelerinde yoğun bakım bulunması
zorunlu değildir.
d) Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle
irtibatlı olmaması gerekir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin
ön geçiş alanları ortak olabilir.
e) Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinin, ameliyathane tam steril alanında
olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olması zorunludur.
f) Koroner yoğun bakım, diğer yoğun bakım ünitelerinden ayrı düzenlenebilir. Diğer
yoğun bakımlar gibi tam steril alan olması gerekmez ve içinde tuvalet bulunabilir.
g) Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personeli tarafından hastaların sürekli
gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan oluşturulur. Yoğun bakım üniteleri içinde
lavabo bulunur.
h) Yoğun bakım ünitelerinde, yatak aralarında gerektiğinde kullanılmak üzere uygun
biçimde ayrılabilir düzenleme yapılır. Hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi
bulunur.
ı) Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım
alanları ile doğrudan bağlantısı olmaması gerekir.
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j) Yoğun bakım ünitesinin dışında ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü
ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise,
kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayrılır. Koroner yoğun bakım haricinde, yoğun bakım
ünitesinin steril alanları içerisinde tuvalet bulunmaz.
k) Koroner yoğun bakım üniteleri hariç diğer yoğun bakımlar, ameliyathaneler de
olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde havalandırılırlar ve zemin ile duvar
kaplamalarının antibakteriyel olması şarttır.
Gözlem ünitesi
MADDE 25/A – (Ek:RG-21/10/2006-26326)
Özel hastanelerde; ilgili dal uzmanının kısa süreli olarak hastayı gözlem altına alarak
takip edebileceği, yatak başına en az altı metrekare alanı olan, yataklar arası uygun biçimde
ayrılabilen, içinde lavabosu ile hemşire istasyonu bulunan ve belirlenen asgarî tıbbî malzeme,
donanım ve ilaçların bulunduğu hasta gözlem ünitesi oluşturulabilir.
Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları
olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olması gerekir. Gözlem odasında hasta başı
monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur.
Gözlem yatak sayısının, hastane toplam yatak sayısının % 25 ini geçmemesi gerekir.
Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan genel veya dal hastanesinde, gözlem yatak
sayısı en fazla beş olur. Yatak sayısı otuz ila 100 arasında olan genel veya dal hastanesinde,
bir gözlem ünitesinde en fazla on yatak, yatak sayısı 100 ve üzerinde olan genel veya dal
hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla onbeş yatak bulunabilir.
Acil ünitesi
Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin ana girişinden ayrı, kolay ulaşılabilir,
ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkısına elverişli ve uygun eğimli sedye rampası bulunan bir
girişinin olması gerekir.
Acil ünitesi; personel ve tıbbî cihaz donanımı, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve
ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört
saat kesintisiz sunulması sağlanacak şekilde yapılandırılır.
Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odası, bir adet müdahale odası ile müşahede
odası, güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek ve
kadınlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur.
(Değişik dördüncü fıkra:RG-21/10/2006-26326) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık
dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği
muayene odası ile bağlantılı veya yakınında olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca
düzenlenir.
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(Ek beşinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerde kompleks şekildeki
yapılaşmalarda acil ünitesi, ortak hizmet verecek şekilde tek olarak planlanmış ise;
ameliyathane, yoğun bakım ve radyoloji ünitesi ile fizik bağlantısının olması gerekir. Ayrıca
hastane komplekslerinde acil ünitesinde ambulans girişi ve bu girişe yakın bir canlandırma
odası düzenlenir.
(Ek altıncı fıkra :RG-21/10/2006-26326) Dal hastanelerinde sadece ilgili dalların
gerektirdiği acil hizmetini verecek şekilde ve donanımda acil ünitesi bulunur.
Eczane
Madde 27- (Değişik:RG-23/9/2010-27708)
Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane
bulunması zorunludur.
Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri (Değişik başlık:RG-1/7/2014-29047) MADDE 28
– (Değişik:RG-15/2/2008-26788)
(Mülga birinci fıkra:RG-1/7/2014-29047)
(Değişik ikinci fıkra:RG-1/7/2014-29047) Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri;
a) Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel
hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunur ve en az 500 mA gücünde röntgen
cihazının bulunduğu bir radyoloji ünitesi kurulması zorunludur.
b) Biyokimya
(Değişik
ibare:RG-23/1/2015-29245)
veya
mikrobiyoloji
laboratuvarları: Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel
hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya (Değişik
ibare:RG-23/1/2015-29245) veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunludur.
c) Genetik laboratuvarları: Özel hastaneler, hizmet vereceği uzmanlık alanının
gerektirdiği genetik laboratuvarını, bağımsız olarak veya biyokimya veya mikrobiyoloji
laboratuvarı ile aynı alanda olacak şekilde kurabilir. Patoloji laboratuvarı: Özel hastaneler
hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği patoloji laboratuvarını kurabilir.
(Değişik üçüncü fıkra:RG-21/3/2014-28948) Özel hastane bünyesindeki tıbbi
laboratuvarlara, 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre; radyoloji laboratuvarlarına ise 15/2/2008 tarihli ve 26788
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname düzenlenir ve EK-7’de yer alan “II Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kısmına eklenir. Özel hastane bünyesindeki tıbbi
laboratuvarların faaliyetleri ise Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında yürütülür.
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Tıpta tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarını yürüten laboratuvar ve birimler
için hastane sahibi adına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi
Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınır.
Özel hastanelerde, tıp teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan diğer
görüntüleme hizmet birimleri ancak, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak kaydıyla
kurulabilir. Kurulacak bu birimler ruhsatlandırılarak faaliyet izin belgesine eklenir.
(Değişik altıncı fıkra:RG-11/3/2009-27166) Özel hastanelerin bünyesinde
bulunması zorunlu laboratuvarların dışında olan ve faaliyet gösterilen uzmanlık dalları için
gerekli bulunan laboratuvar ve radyoloji hizmetleri hizmet satın alma yoluyla, müstakilen
faaliyet göstermek üzere ilgili mevzuat uyarınca ruhsatlandırılan veya diğer özel hastaneler
bünyesinde ruhsatlı olan veyahut kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan
laboratuvarlardan karşılanabilir. Bu yönde hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili
belgeler, faaliyet iznine esas belgeler ile birlikte sunulur.
Özel hastanenin hizmet satın alması durumunda aşağıdakilere uyulması zorunludur:
a) Hizmetin bu yol ile karşılandığı hususunda hastaya ve/veya yakınlarına
tetkik istenilmeden önce bilgi verilmesi,
b) Hastadan, laboratuvar tetkikini talep eden özel hastanede numune alınması,
c) Numunenin, tetkiki gerçekleştirecek laboratuvara hasta veya yakınları
ile gönderilmemesi,
d) Laboratuvar veya radyoloji tetkikini gerçekleştiren kurum veya kuruluş isminin ve
adresinin tetkik sonuç raporunda yer alması,
e) Tetkik sonuçlarının, hizmet satın alınan kurum veya kuruluş tarafından
gecikmeksizin güvenli bir şekilde gönderilmesi,
f) Özel hastane haricinde, tetkik yapılacak kurum veya kuruluş tarafından
hastadan tetkik için ayrıca bir ücret talep edilmemesi.
Hizmetin, satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan hastane ile hizmeti
veren kurum veya kuruluş, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştereken sorumludur.
Numune alma odası
Madde 29– Özel hastanelerde, tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın
kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun poliklinik ve laboratuvarlara yakın, hijyen şartlarına
sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odası bulunur.
Merkezî sterilizasyon ünitesi
Madde 30- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)
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Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon
ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus bir merkezî sterilizasyon ünitesi
bulunması şarttır. Merkezi sterilizasyon ünitesi mümkünse, ameliyathane ile bağlantılı olur.
Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak
şekilde planlanması durumunda ameliyathaneden bağlantısız olabilir.
Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile
sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşur.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hastanelerin Diğer Birim ve Alanları
Merdiven, koridor ve asansörler
Madde 31- Katlar arasındaki merdivenlerin, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en
az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtları, (Değişik ibare:RG23/1/2015-29245) engellilerin çıkısını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir ve
hastane girişine (Değişik ibare:RG-23/1/2015-29245) engelliler için uygun eğimli rampa
yapılır.
(Değişik ikinci fıkra:RG-28/05/2004-25475) Hastanelerin bütün katlarında koridor
genişlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay
hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile
kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi
halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde
aranmayabilir.
Özel hastanelerde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan
kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk
Standartları Enstitüsünün standartlarına göre imâl edilmiş en az iki asansör bulunması ve
asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması
şarttır.Hasta asansörü kuyu boşluğu ölçüsünün, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği
standartlara uygun olması gerekir.
Birden fazla kati olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni
yapılması da zorunludur.
(Ek fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerde, en fazla iki kat arasında asansör
bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya
elverişli uygun eğimi olan rampa yapılır.
Isıtma, havalandırma ve aydınlatma
Madde 32- Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden
ısıtma yapılması uygun değildir.
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Özel hastanelerde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima
sistemi kurulur. Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde
havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları
sağlanır.
(Değişik üçüncü fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerin ameliyathane,
yoğun bakım ünitesi ve steril şartları gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve
sterilizasyon için (Değişik ibare:RG-11/7/2013-28704) hepafiltreli klima santralı
yaptırılması zorunludur.
Tıbbî atıklar ve çöpler
Madde 33- Özel hastanelerde, tıbbî atıklar ve çöpler için 20/5/1993 tarihli ve 21586
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak gerekli tedbirler alınır ve tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp odaları tesis edilir.
Yatak sayısı elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tıbbî atik odalarının soğutma
sisteminin olması ve yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce
filtrasyona tâbi tutulmaları şarttır.
Lavabo, tuvalet ve banyolar
Madde 34- Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve
kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet
ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.
(Değişik ibare:RG-23/1/2015-29245) Engelliler için ilgili mevzuata uygun nitelikte,
her hastanede asgarî bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir
lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur. Poliklinik katında en az bir adet (Değişik ibare:RG23/1/2015-29245) engelli tuvaletinin bulunması da şarttır.
Morg
Madde 35- (Değişik birinci fıkra: RG-28/05/2004-25475) Özel Hastanelerde, ölü
koymaya, yıkamaya ve gerektiğinde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunması zorunludur.
Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli
çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı
ilave edilir. Morg alanı, ölü muhafaza dolabının kapladığı alan haricinde, ölü yıkamaya ve
otopsi yapmaya uygun genişlikte olmalıdır.
(Değişik ikinci fıkra: RG-21/10/2006-26326) Morg; hastaların olmadığı, genel
kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile
bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir.
Mutfak ve çamaşırhane
Madde 36- Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda
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yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması gerekir.
Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı
olması ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulması şarttır.
Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama,
santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için
duş yerleri bulunacak genişlikte olması gerekir.
(Değişik dördüncü fıkra: RG-21/10/2006-26326) Mutfak ve çamaşırhane
hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, hasta yatak katlarında yemek dağıtımının
yapıldığı ve temiz-kirli çamaşırların toplandığı ayrı ayrı kat ofis odaları oluşturulur ve diyet
mutfağı da ayrıca hizmet verir. Kapalı servis tepsilerinde yemek arabaları ile servis yapılan
hastanelerde kat ofis odaları oluşturulmayabilir.
Diğer alanlar
Madde 37- Özel hastanelerde, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane
kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo
bulunması şarttır. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayırılır. Bu yerler, birden çok
binadan oluşan hastanelerde, mümkün olduğunca merkezî bir yerde tesis edilir.
Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir telefon santralinin
bulundurulması zorunludur.
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Uygulamalar
1) Bu uygulama ile öğrencinin, hizmet sunum yerinin alıcılar için neden önemli
olduğunu değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
2) Hastaneye giden bir hasta yakının “sağlam girdim, valla ben de hasta oldum”
şeklindeki cümlesi neden kaynaklanabilir? Bu durumun hastane ortamı ile ilgisi olabilir mi?
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Uygulama Soruları
1) Bir hastanenin kokusu, ışıklandırması, bekleme salonlarının atmosferi sizi etkiler
mi?
2) Hastanenin iç atmosferi sizce bir pazarlama yöneticisi için neden önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; hastanenin iç atmosferinin hasta memnuniyeti bakımından önemli
olduğu ve hastanenin altyapı standartlarının mevzuatlar çerçevesinde düzenlendiği
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Dağıtım nedir? Tanımlayınız.
2) Endirekt dağıtım nedir?
3) Dağıtım politikaları kaça ayrılır? Sıralayınız.
4) Hizmet sunum yeri imajı bileşenlerini sıralayınız.
5) İşletmenin yaygın dağıtımdan selektif dağıtıma geçerken aracıları elemede
kullandığı kriterler nelerdir?
6) Aşağıdakilerden hangisi yaygın dağıtımdan selektif dağıtıma geçerken aracıları
elemede kullanılan kriterler arasında yer almaz?
a) Yüksek masraflara yol açması
b) Siparişlerinin büyük olması
c)

Kredi açılmasının riskli olması

d) Ürün iadesinin fazla olması
e)

Ürünü iyi pazarlayamaması

7) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım politikaları arasında yer almaz?
a) Seçimli dağıtım
b) Yaygın dağıtım
c)

Özel dağıtım

d) Aranmayan dağıtım
e)

Tekelci dağıtım

8) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Aracı kullanma- endirekt dağıtım
b) Aracı kullanmama- direkt dağıtım
c)

Az sayıda aracı kullanma- selektif dağıtım

d) Tek aracı kullanma- özel dağıtım
e)

Çok sayıda aracı kullanma- seçimli dağıtım
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9) Belirli bir pazarda sadece tek toptancı ya da perakendeci ile ürünün dağıtımı
politikası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yoğun dağıtım
b) Yaygın dağıtım
c)

Özel dağıtım

d) Direkt dağıtım
e)

Selektif dağıtım

10) Ürünün alıcısının bulunabileceği her yerde satışa sunulması hangi dağıtım
politikasını tanımlamaktadır?
a) Yoğun dağıtım
b) Aranmayan dağıtım
c)

Özel dağıtım

d) Direkt dağıtım
e)

Selektif dağıtım

Cevaplar
1) Dağıtım, üretilen ürünlerin tüketicilere dağıtılmasıyla ilgili tüm çabaları kapsayan
ve bu nedenle üretimle tüketim arasındaki açığı kapatan bir pazarlama bileşenidir.
2) Dağıtım kanalında aracı kullanmaya endirekt dağıtım denir.
3) Üç tür dağıtım politikasından söz etmek mümkündür. Bunlar: “yaygın (yoğun)
dağıtım”, “seçimli (selektif) dağıtım” ve “özel (tekelci) dağıtım”dır.
4) Hizmet sunum yeri imajı bileşenleri tanımlanırken altı boyut önerilmektedir:
“sunum yerinin ulaşım kolaylığı”; “hizmetin uygunluğu”; “ödenen paraya değer olma”;
“hizmet sunanlar”; “ hizmet sunum yerinin beğenilirliği” ve “hizmet alım sonrası
memnuniyet”
5) Yüksek masraflara yol açan; siparişleri küçük olan; kredi açılması riskli olan;
ürün iadesi fazla olan; ürünü iyi pazarlayamayan aracılar dağıtım kanalından çıkarılır.
6) b, 7) d, 8) e, 9) c, 10) a
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