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1. PAZARLAMA VE
İŞ GELIŞTIRME KAPSAMI
Covid-19 salgınının küresel olarak
yayılması; kısa vadede tüketicilerin üçte
birinin karantina kapsamına girmesine
ve ciddi oranda arz talep dengesizliği
meydana gelmesine neden olmuştur. Salgın
sonucu, Kişisel Koruyucu Ekipmanları
(KKE) pazarındaki artan talep, hâlihazırda
sektörde var olan üreticilerin kapasitelerini
artırmalarını ve sermayesi olanların da bu
sektöre yatırım yapmalarını teşvik etmiştir.
Pazarlama, müşteriler ve rekabet tarafından
belirlenen piyasa ortamında ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik olarak geliştirilmesi
gereken politikadır. Pazarlamada müşteri
odak noktası olmalıdır çünkü müşteriler
iş fırsatlarını, iş fırsatları satışı ve
satışlar da kârı yaratır. Pandemi koşulları
Covid-19 virüsünün evrim geçirmesiyle
yayılmaya devam etmektedir ve salgının
etkili bir biçimde kontrol altına alınması
için KKE’ye olan ilginin devam edeceği
öngörülmektedir. Bu kapsamda, KKE üreten
ve/veya bu pazara yönelmeyi düşünen
KOBİ’lerin, pazarlama ve iş geliştirme
kapsamında hem devletlerin politikalarını
hem de bireylerin ihtiyaç ve taleplerini
mutlaka incelemeleri gerekmektedir. Süreç
içerisinde kısıtlama tedbirleri sonucu
dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla, Covid-19
öncesinde geleneksel satış kanalı olarak
kullanılan ve tüketiciye bire bir ulaşan
mağazalar, yerini dijital satış kanallarına
bırakmak zorunda kalmıştır. Yeni normalde
marka iletişiminin oluşturulduğu mecralar,
SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)
1

ve SEM (Arama Motoru Pazarlama)
operasyonları ile sosyal medya araçları
olmuştur.
Pazarlama, bir şirketin tanıtım çabalarının
önemli bir parçasını oluşturmakta olup
tanımlanmış müşteri kitlesi ile sağlıklı
iletişim kurmak ve farkındalık yaratmak
için araçların etkin kullanılması noktasında
firmalara yardımcı olur. Bu bölüm, Covid-19
sonrası Kişisel Koruyucu Ekipmanları
üretimine yatırım yapmak isteyen ve/veya
yatırım yapmış KOBİ’lerin pazarlama ve iş
geliştirme faaliyetlerinin özünü oluşturan
temel unsurları incelemeyi ve tanımlamayı
amaçlamaktadır.

1.1. PAZARLAMA VE
AMACI
Pazarlama; alıcılar, müşteriler, paydaşlar
ve toplumun bütünü için değer ifade eden
önerilerin yaratılması, iletişimi, dağıtılması
ve değişimi için gerekli etkinlikler,
kurumlar ve süreçler olarak tanımlanabilir.1
Pazarlama; ürün tasarımı, üretimi ve
ulaştırma lojistiği ile birlikte firmanın “değer
zincirini” oluşturan faaliyetler dizisi ve
süreçleri olarak da düşünülebilir. Fikrin
kavramsallaştırılmasından satış sonrası
desteğe kadar her bir aşamada verilen
kararların, müşteriler için değer yaratabilme
kabiliyetleri açısından ele alınmasında fayda
vardır.

American Marketing Association. http://www.marketingpower.com/AboutAMA/ Pages/ DefinitionofMarketing.aspx. Accessed
March 1, 2011.

•

•

Bilgilendirmek: İlgili taraflara firma
hakkında, neyi temsil ettiği, neler
sunduğu, firmanın amaçlarının neler
olduğu ve nasıl fayda sağlayabileceği
hakkında bilgi vermek.
Dahil Etmek: Pazarlama yaşayan bir
mekanizmadır. Bir firmanın kilit hedef
kitlesi ile bağlantı kurmasını sağlarken
aynı zamanda bu bağlantıyı besleyerek
güçlü ilişkiler kurar. Böyle bir ilişki,
düzgün bilgi akışını ve hedef kitleden
gelen görüşlerin faydalı kullanımını
garanti ederek tanınırlığı artırır.

• İlham Vermek: Pazarlamanın temel
özelliklerinden biri ihtiyaç yaratmaktır. Bilgi
edinme, haber alma veya diğer hizmetlerden
faydalanma ihtiyacı, hedef kitleyi harekete
geçip dahil olmaya teşvik edecektir. İlham,
motivasyon görevi görür ancak müşterinin
satış girişimlerinde her zaman olumlu yanıt
elde etmesine katkı sağlamayabilir. Bir
firmanın pazarlama faaliyetleri, başkalarını
daha fazla hayal kurmaya, daha fazla
öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha
fazlası olmaya teşvik etmelidir.
Pazarlama asla kendi kendine hizmet
etmemelidir. Pazarlama stratejisi
oluşturulurken sorulması gereken temel
sorular vardır: “En çok ne işe yarar?”
“Hedef kitlenin dikkatini çeken ve ürünleri
/ hizmetleri almalarını sağlayan nedenler
hangileridir?” “Nerede daha yaratıcı olmak
gerekir?”. Şirketlerin pazarlama stratejilerinin
hangi amaca hizmet edeceği noktasını iyi
kurgulaması gerekmektedir.

HEDEF NE OLMALIDIR?

YENI MÜŞTERILER KAZANMAK MI?

SATIŞLAR ÜZERINDEN KÂRLARI ARTIRMAK MI?
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Pazarlamanın temel amacı, kabul edilebilir
bir kârlılığa ulaşmada belirli hedef kitleler
içinde belirli bir kuruluşun / işletmenin
/ ürünün farkındalık düzeyini artırmak
ve sağlam bir imaj / marka ile hedef
kitlelerle güçlü bağlantılar oluşturmaktır.
Pazarlamada iletişimin amaçları kısaca şu
şekildedir:

SATIŞLARI ARTIRARAK PAZAR PAYINI ARTIRMAK MI?

YENI PAZARLARA GIRMEK MI?

ŞIRKETI VEYA BELIRLI BIR ÜRÜNÜ DAHA POPÜLER HALE GETIRMEK MI?

ŞIRKETIN VEYA BIR ÜRÜNÜN IMAJINI IYILEŞTIRMEK MI?
5
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1.2. HEDEF MÜŞTERI
GRUBUNUN
BELIRLENMESI
Hedef Kitle, firmaların ürün veya hizmetleri
için seçtiği alıcı grubudur. Verilecek
mesajın ne olacağını ve iletişim araçlarının
seçimini etkileyeceği için hedef kitlenin
net bir şekilde belirlenmesi büyük önem
taşımaktadır. Hedef kitlenin belirlenmesinin
ardından verilmesi gereken bilgilerin
ulaştırılması için çeşitli iletişim kanallarına
uygun içerikler hazırlanır. Bilgilerin alıcıların
ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi iletişimin en
temel parçalarından biridir, çünkü mesajın
algılanmasını sağlar.

Covid-19 pandemisi tüm dünyada Kişisel
Koruyucu Ekipmanlarına olan talebi birden
artırmış, ihtiyaca yönelik ürün tedarikinin
yeterli olmaması nedeniyle salgının ilk
döneminde Dünya Sağlık Örgütü, KKE
kullanması gerekenlerin öncelik sırasını
aşağıdaki gibi belirlemiştir:2

Birincil
Hedef Kitle

Covid-19 salgını ile ilgili ön
safhalarda hizmet veren sağlık
çalışanları

İkincil
Hedef Kitle

Gelişmiş donanımlı tıbbi
tesislerde yüksek riske maruz
kalan sağlık çalışanları

Hedef
Kullanım
Alanları

Covid-19 salgını ile mücadelede
ön safhalarda yer alan sağlık
çalışanlarının bulunduğu sağlık
tesisleri ve risk altında olan
toplum ortamları

İstenilen
Kullanım
Alanları

Endüstrilerde, laboratuvarlarda,
sağlık alanlarında

Bu nedenle;
• Hedef kitlenin ön eğilimlerinin,
• Bu kitleyi etkileyen bireysel ve grupsal
faktörlerin,
• Hedef kitleyi oluşturan kişilerin
demografik özelliklerinin,
• Bu kişilerin satın alma karar süreçleri gibi
konulardaki verilerinin analiz edilmesi
gerekir.
Hedef kitlenin belirlenmemesi ya da yanlış
belirlenmesi pazarlama amacıyla yapılan
kampanyaların ve etkinliklerin başarılı
sonuçlar doğurmasını engeller. Bu nedenle
etkin bir pazarlama stratejisi için hedef
kitle vazgeçilmez bir unsurdur.
Hedef müşteri belirleme sürecinde birçok
hususta dikkatli davranılması çalışmaların
eksiksiz ve doğru yapılması önemlidir.
Hedef kitleye en doğru kanaldan ulaşılması
pazarlama maliyetinin düşmesine ve
satışların artmasına neden olacaktır.
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1.2.1. KIŞISEL KORUYUCU
EKIPMANLARDA HEDEF MÜŞTERI
BELIRLEME STRATEJILERI

2

Yeni normale geçiş süreci ile birlikte Kişisel
Koruyucu Ekipmanların kullanım alanları
giderek genişlemiş, özellikle iş yerlerinde,
çalışanların güvenliğini sağlamak için
KKE kullanımı ile ilgili yeni düzenlemeler
getirilmiştir.
Eczanelerden ve medikal tedarikçilerden
alınabilen kişisel koruma ekipmanları,
pandeminin ilk döneminde -özellikle maske
ürün grubunda- Türkiye’de devlet kontrolü
altında topluma dağıtılmıştır. Yeni normale
geçiş döneminde ise devletin belirlediği
maksimum fiyat aralığında yeniden özel
sektör satışına açılmış ve bireylerin kullanımı
için çeşitli satış kanalları aracılığı ile
ulaşılabilir hale gelmiştir.

“Preferred Product Characteristics for Personal Protective Equipment for the Health Worker on the Frontline” , World Health
Organization, 2018

B2B pazarı ticari işletmeler ve kuruluşları
içerir, kimi zaman devletler de müşteri olarak
B2B’nin içinde görülebilmektir. İşletmeler
bunlardan biri ile veya hepsi ile çalışmayı
tercih edebilir. Her bir müşteri grubunun
kurum kültürleri, satın alma süreçleri, karar
mekanizmaları, ihtiyaçları birbirinden farklıdır
ve bu durum hepsi için ayrı pazarlama
stratejileri oluşturulmasını gerektirmektedir.
Genellikle ihale açma yoluyla satın alma yapan

kamu kurumlarının satın alma süreçleri bir
fabrikadan ya da bir perakende zincirinden
daha farklıdır. Bazı müşteriler için uzun vadeli
kâr potansiyeli üzerine bir ilişki stratejisi
kurmak, bazı müşteriler içinse kısa vadeli
işlemler üzerine durmak gerekebilir.
Geleneksel olarak tıbbi personel ve tehlikeli
endüstrilerde çalışan işçiler tarafından
kullanılması için üretilen Kişisel Koruyucu
Ekipmanların pazarlaması, Covid-19
salgınına kadar olan süreçte B2B modeli ile
gerçekleştirilmekteydi. Ürünlerin satın alma
işlemleri doğrudan şirketler ya da kamu
kurumları tarafından yapılmaktaydı. Salgın
sonrası değişen müşteri bölümlendirmesi
ve artan talep karşısında farklı kamu
kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri,
yerli ve yabancı özel şirketler de satın
alma sürecine dahil oldu. Bu noktada, B2B
pazarlaması açısından dikkat edilmesi gereken
en önemli husus satın alma yöntemlerinin
farklılığıdır. Kamu kurumları ve sivil toplum
örgütleri satın alma süreçlerini ihale yoluyla
gerçekleştirirken özel sektör teklif alma
yöntemi ile ilerlemeyi tercih edebilir.
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Covid-19 salgını nedeniyle, Kişisel Koruyucu
Ekipmanların hedef kitlesinin farklılaştığı ve iki
ana grup etrafında toplandığı görülmektedir.
KKE üretimi yapan ve/veya bu alana yatırım
yapmayı planlayan işletmelerin, değişen
şartlar altında hedef müşteri gruplarını
belirlerken öncelikle dikkat etmeleri gereken
husus ticari ilişkilerini belirlemek olacaktır.
Bu ayrımda iki seçenek vardır. Birincisi,
ticaretin iki tüzel kişilik arasında gerçekleştiği
işletmeler arası (Business-to-Busines, B2B)
satışlar; ikincisi ise ticaretin tüzel kişi ve
gerçek kişi arasında gerçekleştiği firmadan
müşteriye (Business-to-Customer, B2C)
satışlardır.

7
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B2C’de işletmeler ürünlerini / hizmetlerini
doğrudan bireysel tüketicilere tanıtır ve satış
gerçekleştirirler. B2C pazarlama stratejileri;
müşterilerinin günlük yaşamlarında
kullanmaları için ürünler oluşturmak, reklam
vermek, satmak gibi konuları içermekte
ve güven inşa etme, talep oluşturma,
potansiyel müşterileri kazanma üzerine
kurgulanmaktadır. Herhangi bir B2C
pazarlama kampanyasının arkasındaki amaç,
tüketiciyi ürünü satın almaya ikna etmektir.
B2C hedef kitlesinin belirlenmesinde
yaş, cinsiyet, mesleki gelir durumu gibi
demografik değerler ile yaşam tarzı
tercihleri, davranışlar, motivasyon unsurları,
hobiler gibi psikografik değerler belirleyici
unsurlar olarak öne çıkmaktadır.
Covid-19 salgını ile birlikte Kişisel Koruyucu
Ekipmanları müşteri bölümlendirmesinde
değişiklikler olmuş ve “son kullanıcı” olarak
nitelendirilen tüketicilerin de bu ürünlere
direkt ulaşım sağlama talebi ortaya
çıkmıştır. Talepteki artışı karşılamak için yeni
yatırımların ve üreticilerin ortaya çıkmasıyla
pazardaki rekabet seviyesi de değişime
uğramıştır.
B2C iş alanında, müşteri ile kurulan
iletişim daha çok dijital kanallar ve sosyal
medya üzerinden gerçekleşirken, B2B
alanında çoğunlukla bire bir müşteri
ilişkileri ile yürütülmektedir ancak Covid-19
sürecinin dijitalleşmeye olan etkisi B2B
pazarlama dünyasını da etkilemiş, B2B
pazarı da e-ticaret sitelerinden yürümeye
başlamıştır. E-ticaret kanalında, Kişisel
Koruyucu Ekipmanların B2B satışı
genellikle medikal ekipman satan firmalar
ile sağlık sektöründeki firmalar arasında
gerçekleşmektedir.
B2C’de nihai tüketici anlık, hızlı çözümlerle
tatmin edilmeye çalışılırken kurumsal
müşterilerle çalışan B2B’de çözümler daha
karmaşık ve zaman alıcı olabilmektedir.
Beklentileri kalıcı teknik çözümlerin

yaratılması yönünde olan B2B kitlesi satın
alım sırasında duygusal hareket etmez.
B2C müşterisinin satın alma kararlarında
duyguları da etkili unsurlardan biridir. B2B
kitlesi satın almayı planladığı ürünlerde
tasarruf ve kârlılık oranlarına odaklanırken
B2C müşterileri ürün ya da hizmetin duygusal
faydayı da dikkate alır. B2B modelinde satın
alma işlemleri farklı aşamalardan geçerken,
B2C modelinde satın alma işlemi tek
aşamada ve hemen gerçekleşir.
Sonuç olarak işletmelerin müşterilerini
etkin bir şekilde bölümlere ayırması
gerekmektedir. Her bölümün özellikleri
ve ihtiyaçları farklılık gösterecektir. Bu
nedende firmanın, kaynaklarını doğru
kullanabilmesi için her müşteri grubunu
hedef kitlesine dahil edip etmeyeceğine
karar vermesi gerekmektedir. İyi
kurgulanan bir bölümleme, taleplerin doğru
analiz edilmesini ve işletmenin yönetim
faaliyetlerini doğru kurgulamasını sağlar.

1.2.2. ÜRÜN BAZLI KIŞISEL
KORUYUCU EKIPMANLARIN
BÖLÜMLENDIRMESI
İşletmelerin, ürettikleri ürünlerinin
özelliklerinin farkında olmaları ve hedef
müşteri grubuna göre ürünlerinin pazarlama
ve satışlarını gerçekleştirirken en göze
çarpan özelliklerini ön plana çıkarmaları
gerekmektedir. Pazardaki rakiplerden ayırt
edilmelerini sağlamak amacıyla ürün bazlı
bölümlendirme yapılması faydalı olacaktır.
Bu kılavuzun odak noktasındaki ürünler;
Covid-19 salgını ile ilişkili Kişisel Koruyucu
Ekipmanlardan cerrahi ve solunum
maskeleri, tulumlar, yüz siperlikleri,
önlükler ve tıbbi eldivenlerdir. Bu ürünleri
üreten işletmelerin, hedef müşteri kitlesi
doğrultusunda ürün bazlı olarak dikkat
etmeleri gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

şekillerdeki tasarımların özellikle genç
tüketici kitlesinin tercih nedeni olduğu
gözlemlenmektedir.

2. Fiyat: Satışa sunulan ürünlerin
fiyatlarının avantaj yaratacak şekilde
konumlanması müşterilerin satın alma
kararlarını olumlu etkileyecektir.
3. Kalite: Ürün kalitesi çok boyutlu bir
kavram olmakla birlikte KKE sektörü
için dayanıklılık ve koruyuculuk en
önemli kriterlerdir. Bu kriterler ulusal ve
uluslararası standartlar ile belirlenmiş
durumdadır. KKE’deki materyal
kullanımı ve dokusu insan sağlığına
etkisi açısından kritik öneme sahiptir.
Özellikle çocuklar için üretilen tasarımlı
maskelerde hangi boyaların kullanıldığı
dahi kritik öneme sahiptir. Önemli
tekstil firmaları KKE ürünleri için yeni
nesil nefes aldıran kumaşlar ve dokular
üzerine Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır.
4. Tasarım: Ürün tasarımı, bir şirketi
rakiplerinden farklılaştıran ve marka
bilincini oluşturan önemli bir noktadır.
Bir ürünü diğerlerinden farklı kılan
unsurlardan ikisi kullanıcı dostu olması
ve tasarımda farklılaşmasıdır. KKE
ürünleri açısından baktığımızda kullanım
kolaylığının, özellikle uzun süre bu
ürünleri kullanmak durumunda olan
son kullanıcılar açısından önemli hale
geldiği görülmektedir. Örneğin, uzun
süre maske takan tüketicilerin, kulak
arkasını acıtmayan maske tasarımlarını
tercih ettiği ya da farklı renk ve

5. Ambalaj: Ambalajlar üzerindeki
sertifika, ürün ve kullanım bilgileri
dışında, KKE’ler bazında çevre dostu
olması, tek kullanımlık ve hijyenik olması
tercih sebebi olmaktadır.
Her bir ürünün müşteri kullanım ve
taleplerine göre pazarda rakiplerine göre
farklılaştığı alanlar tespit edilerek pazarlama
stratejileri oluşturulabilir.
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1. Miktar: Yüksek hacimli siparişlerin
üretim ve teslim tarihindeki
ayarlamaların iyi yapılması, düşük
hacimli siparişler için ise kârlılık
oranlarının iyi hesaplanması
gerekmektedir. Bu nedenle müşteriler,
satın alma büyüklüklerine göre
ayrıştırılmalı, gerekirse her bir müşteri
grubu için farklı pazarlama karması
geliştirilmelidir. Örneğin, büyük ölçekte
satın alma yapanlar için uygulanacak
iskontolar da daha yüksek olacaktır.

1.2.3. SON KULLANICI
BAZLI KIŞISEL KORUYUCU
EKIPMANLARIN
BÖLÜMLENDIRMESI
Pazarlamanın en temel müşteri memnuniyeti
kavramı olan “Müşteri Velinimettir” bakış
açısından yola çıkarak alıcıların bilgileri,
tutumları, alışveriş motivasyonları,

9
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tepkileri, alışkanlıkları, bekledikleri fayda,
kullanım oranları, aldıkları ürünleri hangi
ürünlerle birlikte, nerelerde ve ne sıklıkta
kullanıldıkları gibi bütünleyici bilgileri
elde etmek şirketlerin satış ve üretim
stratejilerini etkileyebilecek unsurlardır.
Bu verileri toplamanın ve değerlendirmenin
en iyi yolu son kullanıcıların davranış ve
tutumlarını analiz etmektir.

Bu durumda KKE ürünleri, insanların
salgın sürecinde sürekli ihtiyaç duydukları
ürünler arasında yer alacaktır. Grand View
Resarch firmasının gerçekleştirmiş olduğu
araştırmaya göre 2028 yılının sonuna kadar
KKE pazarının ortalama yıllık %7 büyüme
trendinde devam etmesi beklenmektedir.3
Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık
Bakanlığının yayınlamış olduğu “Covid-19
Salgınında Kişisel Koruyucu Ekipmanların
Doğru Kullanımı” dokümanında yer alan
bilgilere göre, son kullanıcıların KKE ürün
kullanımı için aşağıdaki gibi bir tablo
elde etmek ve bu tablodan hareketle son
kullanıcıların davranışlarını özetlemek
mümkündür.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisini Covid-19
salgını açısından değerlendirdiğimiz zaman
KKE ürünleri 2.seviyede “Güvenlik ve
Sağlık İhtiyaçları” arasında yer almaktadır.
Maslow teorisine göre insanlar ancak
temel ihtiyaçlarını karşıladıkları zaman niş
ürünlerin satın almasını gerçekleştirir.

TABLO 1: SON KULLANICI BAZLI KKE ÜRÜNLERI KULLANIM ÖNERISI 4,5
Son Kullanıcılar

Cerrahi/Yüz
Maskeleri

Solunum
Maskeleri

Yüz
Siperlikleri

Tulumlar

Tıbbi
Eldivenler

Şüpheli veya
doğrulanmış
Covid-19 hastalarının
/ hastaların bakım
alanlarında olan sağlık
çalışanları

x (Eğer
solunum
maskesi
yoksa)

x

x

x

x

Covid-19 hastası kabul
eden hastanelerde veya
sağlık tesislerinde yer
alan sağlık çalışanları

x

Hastane veya sağlık
tesislerinde hasta
kabul eden doktorlar

x

Diş Hekimleri

x

Hastanede çalışanlar

x

x

x

x

x

3 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/personal-protective-equipment-ppe-market
4 “Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19)”, WHO; https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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https://khgmstokyonetimidb.saglik.gov.tr/Eklenti/36950/0/koronavirus-hastaligi-icin-kisisel-koruyucu-ekipmanlarin-dogrukullanimi-2019-covid-19pdf.pdf

Cerrahi/Yüz
Maskeleri

Solunum
Maskeleri

Hastane veya sağlık
tesislerinde yer alan
hastalar/ziyaretçiler

x

Kamuda ve kamu
alanlarında çalışanlar

x

Covid-19 semptomları
gösterenler

x

Hizmet sektörü
çalışanları (otel,
restoran, kafe, vb.)

x

x (eğer
mümkünse

x

Dışarıda ateş ölçümü
yapan çalışanlar

x

x (eğer
mümkünse)

x

Özel sektör çalışanları

x

Dışarıda ve kapalı
alanlarda toplum
içerisinde bulunan
bireyler

x

x (eğer
mümkünse

x (eğer
mümkünse

Gıda üretim tesisleri
çalışanları

x

Toplu Taşıma
Operatörleri

x

Toplum alanlarını
dezenfekte eden
çalışanlar

x

Yüz yüze eğitim veren
eğitim kurumları
çalışanları/öğrenciler

x

Veteriner Hekimler

x

x (eğer
mümkünse

Yüz
Siperlikleri

x (eğer
mümkünse)

Tulumlar

x

Tıbbi
Eldivenler

x
x

x

x

x

x

x

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı KKE Kullanım Kılavuzlarından uyarlanmıştır.
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Son Kullanıcılar

1.2.4. KIŞISEL KORUYUCU EKIPMANLARI
SEKTÖRÜNDE DIJITALLEŞME
Covid-19 salgını sonucu tüm dünyada
internet kullanım oranı artarken dijital satış
kanalları da önem kazanmış, toplumun satın
alma tutum ve davranışlarında yaşanan
değişim e-ticaret pazarının büyümesine
neden olmuştur. Pazarlamasyon

Prime grubunun iş dünyasının çeşitli
sektörlerinden 3.900 katılımcı ile
gerçekleştirmiş olduğu anket sonuçlarına
göre haftada 2-3 defa online alış-veriş
yapma oranı Covid-19 öncesi %15 iken
Covid-19 sonrası %19’a yükselmiştir.
11
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Kaynak: Pazarlamasyon Prime, Deloitte, Mart 2020
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Pazarlamasyon Prime, Deloitte, “Covid-19 Marka Profesyonelleri Ne Düşünüyor?, Markalar Ne Gibi Hamleler Yaptı?”, Mart 2020
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EY, “Covid-19 Sonrası Bilgi ve Teknolojilerin Dijital Dünyada Yeni Rolü”, Ağustos 2020
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COVID-19 öncesi
Nadiren

Haftada bir

Covid-19 salgını sürecinde genç nüfusun
teknoloji adaptasyonu çabuk gerçekleşmiştir.
Özellikle 1997-2012 yılları arasında doğan ve
“Z Kuşağı” olarak adlandırılan genç kesim,
teknoloji araçlarını kullanmaya daha yatkın
olduğu için e-ticaret pazarına pozitif yönde
katkı sağlamıştır. 1981-1996 yılları arası
doğan Y Kuşağının e-ticaret alışverişine
yönelik yetkinlikleri olsa da mobil cihazları
ve sosyal medyayı daha etkin kullanan Z
Kuşağı diğer kuşakların e-ticaret alışveriş
davranışlarında yönlendirici olabilmektedir.
“Dijital”, “bağımsız”, “küresel” ve “korkusuz”
olarak tanımlanan ve video jenerasyonu
olarak kabul edilen Z Kuşağının en belirgin
özellikleri; görsel algılayan, özgün, hayalci,
sorgulayan, pratik ve fonksiyonel olmalarıdır.
Bu durumda Kişisel Koruyucu Ekipmanların
dijital platformlarda gerçekleştirilen satış
işlemlerinde Z Kuşağının seçimleri göz
önünde bulundurulmalıdır. Z Kuşağı, daha
çok promosyonlu satışları takip eden ve
deneyimleri hakkında yorum yapmayı tercih
eden bir müşteri kitlesini oluşturmaktadır.

COVID-19 sonrası
Haftada 3-4 defa

Daha sık

Covid-19 sonrası birçok firma dijital satış
platformlarına yatırım yapmış ve yeni firmalar
ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin dijital satış
kanallarına ve platformlarına olan güveni
de bu süreç içerisinde artmıştır. Ernst &
Young’ın yapmış olduğu bir araştırmaya göre
2020 yılının Mart ayında Türkiye’de temassız
ödeme adedi geçen yıla kıyasla 3 kat artış
göstermiş olup 2,5 milyon farklı kart ilk kez
temassız ödemelerde kullanılmıştır.7

Dijital pazarlama stratejileri oluşturulurken
müşterilerle etkileşimi artıracak yeni
tekniklerin kullanılması bir gereklilik halini
almıştır. Bu nedenle oluşturulan stratejiler;
müşterilerin ürün veya hizmetlerle ilgili
ihtiyaç duydukları kişiselleştirilmiş açılış
sayfaları, videolar, blog yazıları, seminerler,
konuşmalar gibi yeni nesil pazarlama
tekniklerini içermelidir.
Online satışa geçiş, işletmeler için bir
fırsata dönüştürülebilir. Dijital platformlar
şirketlerin, maliyetlerini düşürmelerine,
erişimlerini genişletmelerine ve satış
verimliliğini önemli ölçüde artırmalarına
yardımcı olurken müşterileri ile uzun vadeli
etkileşime girmelerini de sağlamaktadır.
Dijitalleşmeyi öngören ve bu alanda ilerleyen
satıcılar için rekabet avantajı artarken daha
yavaş hareket eden işletmeler için bu durum
bir dezavantaja dönüşebilir.

8

Sağlık sektöründe yer alan ve toplu
alım gerçekleştiren eczane, klinik
veya hastaneler de özellikle maske
alımlarını e-ticaret platformları üzerinden
gerçekleştirmeye başlamıştır. E-ticaret
platformları ürün hakkında bilgi almak ve
fiyat mukayesesi yapmak amacıyla da
ziyaret edilmektedir.
E-ticaret platformları, Kişisel Koruyucu
Ekipmanları ile birlikte satın alınan diğer
ürünlerin takip edilmesini sağlamaktadır.
Dikkate alınması gereken bu veriler
sayesinde işletmeler, satılan yan ürünleri
kendi bünyelerinde üretmiyor olsalar
bile çözüm ortaklıkları geliştirebilir,
sundukları ürün ve hizmetlerin kapsamını
genişletebilirler. Salgın süresince yapılan
KKE alışverişlerinde maske alanların,
yanında koruyucu eldiven, kolonya ve
dezenfektan satın aldıkları görülmüştür.
Birçok firma özellikle son tüketiciye
yönelik hijyen kiti uygulaması başlatarak
birkaç ürünü aynı paket içerisinde beraber
satmaya başlamıştır. Deloitte firmasının
araştırmasında, “Covid-19’dan korunmak
için hangi ürün gruplarını satın aldınız?”
sorusuna katılımcıların %74’ü kolonya, %57’si
dezenfektan, %45’i vitamin, %39’u eldiven,
%38’i maske yanıtını vermiştir.

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-haschanged-b2b-sales-forever

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME

E-ticaret hem B2B hem de B2C satışları
için oldukça önem kazanmıştır. McKinsey’in
yapmış olduğu bir araştırmaya göre
Covid-19 salgını sonrasında geleneksel
saha satışı gerçekleştiren B2B alıcılarının
sadece %20’si yüz yüze satışlara dönmeyi
umduklarını belirtmiştir.8 Profesyonel hizmet
alıcılarının davranışları da Covid-19 salgını
sürecinde değişmiştir. B2B alıcıları katalog
ve kişisel referansları inceleyip karar verme
süreçleri yerine, aradıkları firmayı bulmak
ve satın alım noktasında değerlendirmek
için Google araması yapmayı ve video
tanıtımlarını incelemeyi tercih etmektedir.
Bu süreçte yüz yüze toplantıların yerini
dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen
toplantılar almıştır.
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GRAFIK 2: COVID-19 SALGININDAN KORUNMAK IÇIN HANGI ÜRÜNLERI
ALIYORSUNUZ?9
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Kaynak: Pazarlamasyon Prime, Deloitte, Mart 2020

1.3. PAZARLAMA KARMASI VE ARAÇLARI
Pazarlama karması, pazarlama
stratejilerinin temel araçlarını oluşturur.
Pazarlamanın temel ilkeleri olan ve kısaca
4P olarak adlandırılan ürün (product),
fiyat (price), yer (place) ve tutundurma
(promotion) ürün veya hizmetlerin rekabetçi
bir şekilde fiyatlandırılmasında, müşteri
kitlesi için görünür kılınmasında ve talep
yaratılmasında fayda sağlar. Günümüzde
müşteri odaklı ilerleyen pazarlama faaliyetleri
doğrultusunda pazarlamanın 4P’sini 4C ile
birleştirmek gerekmektedir. 4C; müşteri
değeri (customer value), müşteriye
maliyeti (customer cost), müşteriye
uygunluğu (customer conveinence) ve
müşteri iletişimi (customer communication)
kavramlarını ifade etmektedir.

9

•

Ürün – Müşteri Değeri: Ürün sadece
ihtiyaçları karşılamanın ötesinde bir
değere sahiptir. Müşteri ile kalıcı bir
ilişki kurulması için firmaların, hedef
kitlelerinin ürünlerini satın alırken hangi
açılardan değerlendirdiğini, hangi
ihtiyaçlarını karşılamak için aldıklarını
göz önünde bulundurması gereklidir.
Kullanıcı trendleri, estetik, tasarım ve
kalite ürün için fiyattan daha önemli
hususlar haline gelebilir. Bu kapsamda
firmaların yenilik ya da Ar-Ge faaliyetleri
yapmak gerekip gerekmeyeceğini,
uzun dönemde ürün geliştirmenin kârlı
bir iş olup olmayacağını hesaplamaları
gerekmektedir.

Pazarlamasyon Prime, Deloitte, “Covid-19 Marka Profesyonelleri Ne Düşünüyor?, Markalar Ne Gibi Hamleler Yaptı?”, Mart 2020

Fiyat – Müşteriye Maliyeti: Ürünün
etiket fiyatı, üreticinin maliyet hesapları
sonucu orta çıkmaktadır ancak
müşterinin o ürüne ulaşmasının müşteri
açısından maliyetinin de göz önünde
bulundurulması ve gerekli soruların
sorulması önem taşımaktadır: “Arada
aracılar var mı?”, “Aracılar maliyeti ne
kadar yükseltiyor?”, “Üretici, aracılar
tarafından oluşturulan fiyat farkını
takip edebiliyor mu?”, “Müşteri etiket
fiyatını nasıl karşılıyor?”, “Müşteri fiyat
indirimine ya da artışına nasıl tepki
veriyor?”

•

Yer – Müşteriye Uygunluğu: “Ürün
hedef müşteri kitlesinin ulaşabileceği
yerlerde mi satılıyor?”, “Müşteriye
teslimatı nasıl gerçekleştiriliyor?”
Pazarlama stratejileri oluşturulurken
şirketlerin hedef kitleleri için en uygun
dağıtım kanallarını da göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.

•

Tutundurma – Müşteri ile İletişim:
Şirketlerin kurumsal kimlikleri,
markaları ve müşteri ile etkileşimleri
ürün ve hizmetlerinin satış miktarını
artırır. Pazarlama eğilimleri şirketlerin
müşterilerine bire bir ulaşmaları ve
onları dinlemeleri yönündedir. “Müşteri
İlişkileri Yönetimi” kavramı, “Sosyal
Müşteri İlişkileri Yönetimi” kavramına
dönüşmeye başlamıştır. Bu nedenle
sosyal medya takipçi sayıları ve dijital
platformlar üzerinden müşteriye
dönüş hızı ve mesajlaşma önem
kazanmaktadır.

Bu kısımda pazarlama karması ve
araçlarının daha detaylı olarak açılımı ve
bu kapsamda Covid-19 salgını bağlamında
KKE sektörü incelenecektir.

1.3.1 KIŞISEL KORUYUCU
EKIPMANLARI SEKTÖRÜNDE
DOĞRU ÜRÜN KARMASININ
VE MÜŞTERIYE SUNULACAK
DEĞERIN BELIRLENMESI
Covid-19 salgını başladığında Kişisel
Koruyucu Ekipmanları sektörüne
yönelik oluşturulan teknik şartnameler,
ürün veya ürün kategorilerine göre
genellikle karmaşık ve herhangi bir
standardizasyona sahip olmayan
özellikleri ve yönetme listelerini
içermekteydi. Öncelik, yoğun talebi
karşılayacak üretimi hızlı bir şekilde
gerçekleştirebilmekti. Süreç içerisinde
KKE ile ilgili standartlar daha belirgin
hale gelmiştir. Türkiye’de üretilen
KKE ekipmanlarının tümünün CE
Standartlarına uygun olarak üretilmesi
gerekmektedir. Üretici firmalar, olası
risklere karşı gerekli durumlarda son
kullanıcıların sağlık ve güvenliklerini
korumak amacıyla piyasaya arz ettikleri
KKE’lerden numuneler alarak test
ettirmek, inceleme yapmak, gerekli
durumlarda şikâyetlerin, uygun olmayan
ve geri çağırılan KKE’lerin kaydını tutmak
ve bu faaliyetlere ilişkin dağıtıcıları
bilgilendirmekle sorumludurlar. Bu
durumda sektör özelinde işletmecilerin
koruyuculuğu yüksek ve standartlar
çerçevesinde kaliteli ürün üretme
yükümlülükleri vardır.
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•

Salgın sürecinde KKE pazarının B2B’den
B2C’ye doğru kaydığından bahsedilmişti.
Bu süreçte yaşan bir başka değişim de
KKE’ye olan talep karşısında kullanıcı
konumunda olan müşterilerin de diğer
alıcılara ürün satmaya başlamış olmasıdır.
Müşteriden müşteriye (Customer to
Customer-C2C) satışlar, sektörün
son zamanlarda çok sık karşılaştığı
durumlardan birisi olmuş, butik
üreticiler kendi tasarladıkları maskeleri
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mağazalarında veya dijital ortamda
satmaya başlamıştır. Maske ve tulum
üretimine başlayan büyük tekstil firmaları
süreç içerisinde tasarım odaklı ürünlere
geçiş yapmışlardır. KKE ürünleri arasında
son tüketiciye doğrudan hitap etmediği için
tasarım açısından en az değişiklik gösteren
ürün tulum olmuştur.
Okulların kademeli olarak açılması ile
birlikte, eğitimcilerin ve öğrencilerin koruma
ve korunma amaçlı olarak maskelerini günde
iki kere değiştirmeleri kuralı getirilmiş ve
maske takma ihtiyacı artmıştır. Ailelerin
çocuklarına maske takma alışkanlığı
kazandırmak, gün içinde maskelerini
çıkarmamalarını sağlamak için buldukları
çözüm çocuklara yönelik tasarımlara sahip
maske seçimi olmuştur. Kullanımı eğlenceli
hale getirecek farklı renklerde ve farklı
tasarımlarda maskeler tercih edilmiştir.

Pandeminin oluşturmuş olduğu psikolojik
etkiler yetişkinlerin maskelerini değiştirme
sıklığını artırdığı için ürün tüketimi de
artmıştır. Bu doğrultuda işletmelerin
KKE’yi çoklu ve kullanışlı paketlerde satışa
sunmaları olumlu bir adım olmuştur. Tek
kullanımlık paketlerin çoklu bir şekilde
pazarlanması hijyenik olması açısından
tercih sebebi olmuştur.

1.3.1.1. Kişisel Koruyucu
Ekipmanları Sektöründe
Ürünlerin Analizi ve Ürün
Karmasının Oluşturulması
Geniş bir ürün karmasındaki önemli olan
husus devamlı olan müşterili kitlesi için
yeni veya ek bir ürün satarken en az
çabayı harcamaktır. Müşteriler sürekli
farklı deneyimler veya tedarikçiler aramak
yerine genellikle bütün ihtiyaçlarını
güvenilir buldukları tek bir kaynaktan alma
eğilimindedirler.
Ürün karması oluşturulurken
karşılaşılabilecek risklerden birisi
müşterilerinin yüksek kalite- uygun fiyat
beklentilerini karşılayabilmektir. Tek bir
üründe uzmanlaşmak yüksek kaliteyi elde
etmeyi daha kolay hale getirirken daha geniş
bir ürün yelpazesi sunmak istenilen kaliteye
ulaşmada risk oluşturabilmektedir. Yanlış
kurgulanmış ürün karması işletmelerin var
olan imajını zedeleyebilir ve müşterileri rakip
firmalara yönlendirebilir. Covid-19 sürecinde
maskenin daha rahat kullanılmasını sağlayan
aparatlar piyasaya sürülmüştür. KKE üreticisi
firma bu aparatı kendi bünyesinde üretmiyor
olsa bile al-sat yöntemi ile kendi ürünleri
ile birlikte pazarlayabilir. Maskenin yanında
eldiven satmak isteyen firmalar, yurt dışından
ithal ederek müşterilerine sundukları ürün
seçeneklerini genişletebilirler.
Bununla birlikte birkaç ürünü farklı
varyasyonlarla sunmak da diğer bir
politikadır. Başka bir deyişle, belirli bir
üründe uzmanlaşarak müşteriye daha
ayrıntılı bir ürün kategorisi sunmak diğer
bir ürün karması stratejisidir. Buradaki
dezavantajlı durum tek bir ürüne ve
varyasyonlarına bağlı kalmak olacaktır.
Eğer ürünlerin modası geçer veya rekabetçi
olmamaya başlarsa tüm işletme tehlike
altında kalacaktır. Örneğin, Covid-19
sürecinde KKE ürünlerinden tulumların ve

1.3.1.2. Kişisel Koruyucu
Ekipmanları Sektöründe Ürünleri
Güçlendirecek Hizmetlerin
Tasarlanması ve Oluşturulması
Ürününün çekiciliğini artırmak amacıyla
bazen alıcılara; ertelenmiş koşullarda ödeme
şekilleri, teknik kurulum hizmetleri, ek süreli
garantiler, lojistik destek gibi ek hizmetler
de teklif edilebilmektedir. Ancak işletme ek
hizmetler için yeteri kadar bilgi birikimine
sahip değilse müşteriye istediği kadar
fayda sağlayamayacağından dolayı ürünü
güçlendirme stratejileri bu noktada riskli
olabilmektedir.
Covid-19 salgını toplumun genelinin
Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmasını
gerektirdiği için, ekipmanların nasıl
kullanılması gerektiği noktasında da
bilgilendirme yapılması ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. İşletmeler KKE’nin nasıl
kullanılması gerektiği ile ilgili broşür, kılavuz
ve dijital kanallar üzerinden yayınlanan
videolar oluşturmuşlardır. Öyle ki sadece
maske satan bir üretici, ürünün kullanma
kılavuzunda tulumların veya eldivenlerin
nasıl kullanılması gerektiği üzerine de
bilgilere yer vermiştir. Bunun işletmeye
olan avantajı, gelecekte farklı ürünlere
yatırım yapmak istediği zaman müşterisini
ileriye dönük hazırlamış olmasıdır. Ayrıca,
kılavuz ve videolar aracılığı ile işletmeler
rakiplerinden farklı oldukları noktaları
yansıtma şansı yakalamışlardır.

KKE üreticilerinin ürünleri ile birlikte
hizmette farklılaşabileceği bir diğer
husus da tersine lojistik işlemleri olabilir.
Dijital platformlardan alışverişin artması
sonucunda insanlar psikolojik olarak iade
garantisinin olduğu veya kargo ücretinin
karşı taraf ödemeli gerçekleştirildiği
markaları daha çok satın almaktadırlar.

Ürünlerin satışını
güçlendirmek amaçlı ek
koşulların oluşturulması
yeni iş birliklerinin alt yapısının
oluşmasına katkı sağlar.

1.3.2. FIYATLANDIRMA
Bu bölüme kadar işlenen bilgiler
doğrultusunda ürün bazlı kararlarının
günlük değerlendirilmesinden öte, orta
ve uzun vadede stratejiler ile yönetilmesi
gereken kararlar olduğunu gördük. Bununla
birlikte, fiyatlandırma kararları alınırken işler
tamamen farklı yürütülmekte, bir ürünün
her gün hangi fiyata satılacağına dair bir
belirsizlik olabilmektedir.

“Müşteri güzel ve kaliteli bir üründeki az
miktardaki fiyat artışını nasıl karşılar ve bu
nedenle ürünü almayı bırakır mı?” Başarılı
bir satıştan sonra bile müşterinin daha
fazla para ödemeye hazır olup olmaması
gibi fiyatla ilgili akılda kalan sorular
olabilmektedir. Fiyatlandırma işletmeler için
her zaman üzerinde düşünülmesi gereken
bir konudur çünkü fiyat, yatırımın ve ürün
geliştirme maliyetlerinin geri dönüşü, kâr
gibi belirli finansal amaçlara ulaşmada
kullanılabilecek stratejik bir değişkendir.
Bir işletmenin doğru fiyatlandırma
yapabilmesi için dikkate alması gereken
temel koşullar ve belirlemesi gereken
öncelikler aşağıdaki gibidir:
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maskelerin standart boyut yerine bedene
göre büyük veya küçük üretilmesi gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Ürünlerin nihai tüketici
tarafından da kullanılır hale gelmesiyle
birlikte paketlemeleri de değişmiş; hastane,
klinik, kamu kurumları gibi toplu alım
yapanlara yönelik paketler haricinde küçük
paketler ve ambalajlara ihtiyaç duyulmuştur.
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• Pazar konumu elde etmek ya da bu
konumu korumak isteyen bazı işletmeler
için finansal açıdan ürünlerinin fiyatları ilk
sırada yer almaz. Bu işletmeler “pazara
nüfuz etme stratejisi” ile rekabetçi
bir yol izleyerek sektörlerinde maliyet
liderliği pozisyonunu tercih etmektedirler.
Pazara nüfuz etme stratejisi ile hızlı
bir şekilde pazar payı elde etmeyi
hedefleyen işletmeler de ilk başta düşük
fiyat belirlemeyi tercih edebilmektedir.
Ayrıca kendi markalarına ek başka bir
marka ile daha düşük fiyatlandırma
stratejisi uygulayan veya asıl ürünün
satması için tamamlayıcı ürünlerinde
düşük fiyat uygulayanlar da mevcuttur.
• Sürdürülebilir fiyatlandırma ise
“hedef maliyetleme” stratejisi ile
gerçekleştirilebilir. Hedef maliyetleme,
pazara uygun kalite ve işlevsellikte
ürün sağlamanın yanı sıra hedef pazar
bölümleri için de uygun fiyatlara sahip
kârlı ürünler sunmak demektir. Hedef
maliyetleme gerçekleştirilirken işletmenin
tüm birimlerinin bu süreç içerisine dahil
edilmesi gerekmektedir. Maliyetleri
azaltmak ve ürün geliştirmek için tüm
disiplinlerin birbiri ile uyum içinde çalıştığı
ve geliştirdiği bir çalışma ortamına ihtiyaç
vardır.

Gerileme

Olgunluk

Büyüme

Giriş

Geliştirme

GRAFIK 3: ÜRÜN - YAŞAM EĞRISI

Satış
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• İşletme, belirli ya da özelleştirilmiş bir
ürün için yüksek fiyat ödemeye istekli
bir pazar bölümüne ulaşma girişimi
içerisindeyse “pazarın kaymağını alma”
politikası ile yüksek bir fiyatlandırma
uygulayabilir. Üründe farklılaşmaya
giden, Ar-Ge yatırımı yapan, yüksek
gelire sahip ve yeniliklere meraklı bir
müşteri kitlesine sahip olan işletmeler bu
strateji doğrultusunda ilerleyebilir. Öte
yandan pazar ihtiyacını karşılayacak yeni
bir ürün ile piyasaya giriş yapmış şirketler
de ürün yaşam eğrisinin başlangıcında
olduklarına inanıyorlarsa yüksek
fiyatlandırma yapabilirler.

Zaman

1.3.2.1. Fiyatlandırma Stratejileri
Fiyat düzeyinin hangi sınırlar içinde kalacağı
genel olarak üç temel faktör tarafından
belirlenir.
1. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma:
Ürünlerin toplam üretim maliyetine veya
satış maliyetine dayalı bir fiyatlandırma
stratejisi uygulanabilir.
Maliyete dayalı fiyatlandırma genellikle
aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Toplam üretim maliyeti + Kâr yüzdesi
(piyasaya göre belirlenir)
Kişisel Koruyucu Ekipmanların Covid-19
sonrası fiyat değişikliklerine neden olan
etkenler incelendiğinde, öncelikli olarak
hacimli toptan satışların biçimlerinin değiştiği
görülmektedir. Büyük paketlemelerin yerini
küçük paketlerin alması, miktarda artış olsa
bile birim maliyetlerin yükselmesine neden
olmuştur. Bu nedenle satış miktarının belirli
bir seviyenin üzerinde olması ve maliyetlerin
kontrol altında tutulması gerekmektedir.
Fiyatlandırması piyasa değerinin üzerinde
kalan ürünlerin satışına devam etmek doğru
olmayacaktır.

2. Müşteri Bazlı Fiyatlandırma:
Bir ürünün fiyatının uygun olup olmadığına
karar vermek için öncelikle müşterilere
odaklanmak daha doğru bir yaklaşım olabilir.
Müşteriler En Önemli Fiyat Belirleyicileridir

“Müşteriler ürünün başlangıç fiyatına,
fiyatlardaki artışa ya da indirime nasıl tepki
verirler?” Fiyatla ilgili müşteri davranışlarını
açıklamaya çalışan birçok iş modeli vardır
ancak yine de müşterilerin kendilerinden
beklenildiği gibi davranacaklarına dair bir
garanti yoktur.
Bu noktada, KKE sektöründe B2C
müşterilerinin algısı göz önüne alınarak
markalı satışa göre; B2B müşteri algısına
yönelik ise miktar, teknik özellikler ve
ödeme koşullarına göre fiyatlama yapmak
gerekmektedir.
3. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma:
Bir tedarikçi için en üst seviye, pazarda
tekel olabilmektir. Fakat, küreselleşme
nedeniyle pazarda daha fazla oyuncu
yer alabilmektedir. Başka bir deyişle,
alıcıların seçim yapabileceği tedarikçi sayısı

artarken, dijital platformlardan karşılaştırma
yapabilme seçenekleri de çoğalmıştır.
Dolayısıyla fiyatı belirleyen en önemli
unsurlardan birisi rekabettir.

İş geliştirme amaçlı
pazara giriş stratejilerinde
agresif fiyat politikaları
izlenebilmektedir.

Tüketicilerin yanı sıra işletmelerin de
piyasada rakiplerine ait hangi ürünlerin
bulunduğunu ve fiyat stratejilerini bilmeleri
gerekmektedir. Günümüzde rekabetçi
olmayan fiyat stratejileri hızlı müşteri
kaybına yol açabilir. Piyasada agresif
fiyat politikası uygulayan firmaların
olduğunu bilmek, aynı düzeyde rekabet
edip edemeyeceğinize karar vermenize,
mümkün değilse ürünün farklılıklarına
odaklanan pazarlama stratejileri
uygulamanıza olanak sağlayacaktır.
Öte yandan tüm satıcıların fiyatlama
stratejilerinin benzer olduğu durumlarda
fiyat indirme veya artırma gibi stratejiler
uygulamaya gerek kalmayabilir.
KKE sektörüne girmeyi planlayan bir
işletmenin ortaya çıkabilecek sorunları
tespit edebilmesi ve pazara giriş
stratejilerini iyi belirleyebilmesi için
mutlaka yanıtlaması gereken sorular
vardır: “KKE sektörüne giriş yapmak için
sadece sermaye yeterli midir?”, “KKE
sektöründeki bütün yatırımcılar N95 maske
üretebilecek bilgiye (know-how) sahip
midir?”, “KKE sektöründeki bütün firmalar
eldiven üretecek hammaddeyi tedarik etme
gücüne sahip midir?”, “Sektördeki bütün
firmaların ithalat gücü var mıdır?”, “Tulum
üretiminde piyasanın durumu nedir?”.
Örneğin Türkiye’de hammadde sıkıntısı
nedeniyle eldiven üretimi yapılamamakta
ve eldivenler ithal edilmektedir.
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Öte yandan, KKE’lerin fiyat “esnekliği”
başka ürünlere kıyasla fazla değildir çünkü
sağlık açısından hayatımızın vazgeçilmez
ürünleri haline geliştir. Sağlık sektörü
özelinde piyasa birim fiyat değişikliklerine
karşı hassastır. Kozmetik ürünlerinde veya
mobilya sektöründe olduğu gibi kar marjları
çok yüksek olamaz. Bununla birlikte dışsal
maliyetler de göz önünde bulundurulmalıdır.
Örneğin, son bir yılda dijital ortamlardan
alışverişin artması nedeniyle ürünler artık
kullanıcının evine kadar teslim edilmektedir,
bu durum dağıtım maliyetlerinin artmasına
neden olmuştur. Bu nedenle fiyatlandırma
aşamasında lojistik maliyetleri de kritik
öneme sahip bir husus haline gelmiştir.
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Dağıtım politikası, ürünlerin firmadan
müşteriye ulaşıncaya kadar olan süreçteki
tüm faaliyetleri içerir. Dağıtım, üretim ve
tüketim arasındaki bağdır.
1. Doğrudan Satış: İşletmeden müşteriye
doğrudan satış yapan işletmeler, kendi
insan kaynağı ve güçleri doğrultusunda
ilerler. Doğrudan satıştaki kanallar
genellikle kurumsal firmalar, mağazalar
ve diğer perakende satış yerleridir.
Bu metodun en önemli avantajı arada
komisyon ücretlerinin olmamasıdır.
Bir işletmenin kendi satış ekibindeki
çalışanları üzerindeki kontrolü ve
yarattığı motivasyon daha fazladır.
Ayrıca ürün satışlarındaki istatistiki
bilgiler veya analizler daha etkin
raporlanabilir. İşletmeler, gerekli
eğitim ve promosyon teknikleri
ile kendi kaynağını geliştirebilir.
Buradaki dezavantaj ise insan kaynağı
oluşturmak, bunu stabil tutabilmek
ve maaş ödemelerini yapabilmektir.
Firmaların kendilerine ait e-ticaret
sitelerinden gerçekleştirdikleri satışlar
da doğrudan satışa girmektedir.
KKE sektöründe yer alan bazı özel
işletmeler kendi e-ticaret sitelerine
yatırım yaparak bu kanaldaki satışlarını
artırmışlardır.
2. Dolaylı Satış: Bu metodu kullanan
işletmeler ürünlerini son tüketiciye
en az bir aracı ile ulaştırırlar.
Perakendeciler ve toptancılar dolaylı
satış kanalında en bilinen satıcılardır.
Perakendeciler nihai tüketicilerin
yoğun olduğu yerleri seçerek kendi
mağazalarını açar ve üreticilerden ürün
temin ederler. Toptancılar da üreticiler
ve perakendeciler arasında yer alan
aracılardır. Toptancılar üreticilerden
yüksek miktarlarda uygun fiyatlı ürün
alımı gerçekleştirir, kâr marjlarını

ekleyerek perakendecilere satarlar.
Dolaylı satışın üreticiler için avantajlı
noktaları, yüksek miktarda perakende
satış yapma olanağı, reklam, depo,
dağıtım, son tüketici analizleri,
pazar araştırması gibi maliyetlerinin
oluşmamasıdır. Dezavantajı ise
sürekli tedarikçilerin belirlediği fiyata
ve üretim miktarına bağlı kalmaktır.
KKE sektörü özelinde; medikal ürün
satıcıları, eczaneler ve ecza depoları
perakendeci olarak düşünülebilir.
3. Franchising: Franchising dağıtım
sözleşmesine dayalı bir satış
metodudur. Marka satış hakkını
veren kişinin, herhangi bir finansal
gideri ve satış ile ilgili riskleri
olmaz. Marka kullanım hakkıyla
mağaza açan kişi / şirket ise yapılan
sözleşme gereği tamamen markaya,
pazarlama stratejilerine ve belirlenen
fiyat aralıklarına bağlı olmak
durumundadır. Buradaki avantajlı
durum markanın satış ve pazarlama
deneyimlerinden, müşteri kitlesinden
faydalanmaktır. Ayrıca franchising
ağı ekonomide ölçek etkisi yaratır.
KKE sektörü bazında franchising
dağıtım kanalı çok tercih edilmemekle
birlikte büyük tekstil markaları
ile franschising anlaşması yapan
işletmeler marka bazlı maske satışı
gerçekleştirebilmektedir.
İşletmeler, KKE alışverişini dijital
platformlardan gerçekleştiren müşteriler
için teslimat süreçlerinde de iyileştirmeye
giderek temassız, hijyenik ve hızlı
olmalarını sağlayacak düzenlemeler
ve lojistik alt yapı iyileştirmeleri
gerçekleştirmişlerdir. Bu süreç içerisinde
müşterilerini temassız ödeme koşulları
ve teknoloji kullanımı noktasında
bilinçlendirmek için bilgilendirmeye ve
yönlendirmeye yönelik dijital, görsel ve
basılı içerikler hazırlamışlardır.

İşletmeler veya girişimciler iletişim
stratejilerine genellikle pazara girdikten
sonra karar vermektedir. Böyle bir tabloda
iletişim için bütçe ayrılmadığı ve strateji
geliştirilmediği için satışların beklenen
ölçüde gerçekleşmeme olasılığı vardır. Bu
çerçevede işletmelerin pazara girmeden
önce kurumsal kimliklerini tasarlamaları,
iletişim stratejilerini oluşturmaları
ve ayıracakları bütçeyi belirlemeleri
gerekmektedir.
Pazarlama iletişiminin öncelikli amacı,
şirketlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin
sunduğu değeri ve yararı müşterilere
anlatmaktır. İletişim stratejilerinde kullanılan
araçlar aşağıdaki gibidir:

kopyalayamayacağı inanç, tutum ve
düşünceleri içermektedir. Aynı sektörde yer
alan işletmelerin üretim tesisleri ve üretim
süreçleri benzer olsa bile müşterilerde
yarattıkları etki aynı olmayabilir. Bu yüzden
bir marka oluştururken aşağıdaki hususlara
dikkat etmek gerekmektedir:
• Müşterilerin markayı ayırt etmesini,
zihinlerinde ilişkilendirmesini temin
etmek,
• Müşterilerin zihinlerinde marka anlamının
bütünlüğünün yerleştirilmesini sağlamak,
• Marka tanımlaması ve anlamına yönelik
müşteri tepkilerini açığa çıkarmak,
• Marka ile müşteriler arasında yoğun ve
aktif sadakat yaratmak için markaya
yönelik tepkiyi dönüştürmek.

• Reklam

1.3.4.1.1. Kurumsal Marka

• Satış Tutundurma (Promosyon)

Marka kimliğinin, işletmenin vizyon ve
misyonu doğrultusunda oluşturulması ve
bununla birlikte işletmenin kurumsal yapısı,
ürünleri ve hizmetleri hakkındaki bilgileri
de doğru bir şekilde karşı tarafa (alıcılara,
işletme takipçilerine, pazara) aktarması
gerekmektedir.

• Hakla İlişkiler (PR)
• Kişisel Satış
• Doğrudan Pazarlama
Kılavuzun bu kısmında KKE üretimi yapan,
satış gerçekleştiren veya bu sektöre yatırım
yapmayı planlayan işletmelerin beklenen
sonuçlara ulaşmak için iletişim kanallarını
ve araçlarını nasıl kullanmaları veya
geliştirmeleri gerektiği üzerine ayrıntıya
girilecektir.

1.3.4.1. Marka Stratejilerinin
Oluşturulması
Markalar, değerli olmayan maddi varlıkları
temsil ediyor gibi gözükse de rakiplerin

Büyük bir marka olmayı hedeflemeyen
şirketlerin bile en azından kurumsal
kimlik çalışması gerçekleştirmesi önem
taşımaktadır, çünkü marka ismi, logo,
kurumsal renkler gibi özellikler kurumun
/ işletmenin ticari imzasıdır. Hedef
kitlenin, kurum hakkında genel bir bilgi
sahibi olmasını, hizmetlerini tanımasını ve
diğerlerinden ayırt etmesini sağlar, temsil
ettiği değerler hakkında mesaj verir.
Kapsamlı kurumsal kimlik çalışmalarının
içerisinde marka logosu, renk, font
ve sayfa düzeni ile ilgili talimatlar yer
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1.3.4. İLETIŞIM
STRATEJILERININ
BELIRLENMESI
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almaktadır. Ayrıca işletmeyi çevrimdışı
ve çevrimiçi iletişimde temsil edecek
olan sunum şablonları, kartvizitler, antetli
kağıtlar, e-posta imzaları, davetiye, poster
ve afiş tasarımları gibi her türlü iletişim
materyallerinin tasarımlarını içermelidir.
Geliştirilen her materyal markaya ait renk ve
fontların sürekliliğini sağlayacak tutarlılığa
sahip olmalıdır.

İşletmelerin kurumsal
kimliği ile uyumlu bir
internet sitelerinin olması,
pazarlama ve iş geliştirme
süreçlerine önemli ölçüde katkı
sağlar.

Bir ürün ve bir markayı nasıl
karşılaştırabiliriz? Ürün, bir ihtiyacı veya
isteği tatmin edecek ilgi, kazanç, kullanım
ya da tüketim için pazara sunulan her
şeydir. Bu nedenle ürün, mısır gevreği, tenis
raketi veya otomobil gibi bir fiziksel mal
olabileceği gibi bir hizmet, bir perakende
satış yeri, bölümlü mağaza veya şehir bile
olabilmektedir. Ürün ve hizmet ne kadar
yenilikçi ve/veya kalite açısından farklı olsa
da marka gibi soyut bir unsurun varlığı,
ürün ve hizmetin diğerlerinden daha net
ayrılmasına ve tercih edilmesiyle sonuçlanır.
Bir ürün için beş anlam düzeyi
tanımlanmaktadır. Bu düzeyleri, KKE ürünleri
özelinde örneklendirecek olursak:

Düzey

KKE Ürünleri

Öz Fayda

Koruma

Jenerik Ürün

Yeterli koruma sağlayabilmesi

Beklenen Ürün

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, ilgili sertifikasyon
süreçlerini tamamlamış ve gerekli onayları almış, kullanıcının
kendisini ve çevresini etkin şekilde koruyan ve kullanım açısından
rahat olan

Genişletilmiş Ürün

Kullanımda rahatsızlık vermeyen özelliklere sahip, konforlu ve
uygun beden ölçüleri bulunan, garanti kapsamı ve satış sonrası
desteği olan

Potansiyel Ürün

Farklı tasarım ve renk opsiyonları olan, kumaş ve doku kalitesi
olan, rahat nefes aldıran, terletmeyen, kullanımı pratik olan, çevre
dostu üretim teknikleri ile üretilen, doğaya ve çevreye saygılı olan

Birçok pazarda rekabetin önemli bir kısmı
ürün geliştirme düzeyinde meydana gelir.
Bunun nedeni çoğu firmanın beklenen ürün
düzeyinde ve tatmin edici ürünleri başarı ile
geliştiriyor olmasıdır. Yeni rekabet modeli
ise üretim aşamasından ziyade; ambalaj,
sunulan hizmetler, reklam, oluşturulan
değer, müşteri tavsiyesi, finansman,
teslimat düzenlemeleri, depolama gibi
22

1.3.4.1.2. Ürün-Hizmet Markası

fabrika çıktılarına eklenen diğer özellikler
arasında gerçekleşmektedir. Marka, aynı
ihtiyacı tatmin etmek için tasarlanmış
diğer ürünlerden farklı boyutlara sahip
olacağı için bir üründen daha fazlasıdır.
Bu farklılıklar markanın ürün performansı
ile ilgili rasyonel ve somut özellikler ya da
markanın sunduğu değerler gibi duygusal
ve soyut kavramlar olabilir.10

10 Lane Keller, Kevin, “Strategic Brand Management”, Tuck School of Business Dartmouth College, January 2019

Pazarlama ve iş geliştirme
süreçleri, müşterilerin
markayı anlamasını
ve işletmelerin kontrolü
dışındaki diğer faktörlerle birlikte
markayı nasıl değerlendirdikleri
konusunda katkı sağlayabilir.

Markaya bağlanmak için sadece farklı
çağrışım türleri yoktur, aynı zamanda
onları yaratacak pek çok anlam vardır.
Markalaşma yoluyla ürünleri benzerlerinden
farklı kılarak sadık tüketiciler oluşturulabilir,
firma için finansal kâra dönüşecek değerler
oluşturulabilir.Firmalar için en değerli
varlıklar tesisler, ekipman ve gayrimenkul
gibi somut olanlar değil; yönetim
yetenekleri, pazarlama, finans, üretim
vb. alanlarındaki uzmanlık ve yetkinlikler
markalar gibi soyut varlıklardır.

1.3.4.2. Etkin İletişim
Stratejisinin Belirlenmesi
Etkili iletişim ve ikna için gereken tüm
gereksinimler pazarlama iletişimi için de
geçerlidir. Buradaki amaç, ürün veya hizmet
ile ilgili istenilen bilgiyi müşteriye doğru mesaj
ve uygun iletişim kanalları ile iletebilmek ve
hedef kitle için ikna edici olabilmektir.
İletişim şekli doğrudan veya dolaylı
olabilmektedir. Dolaylı iletişim aracılar
üzerinden gerçekleşirken doğrudan
iletişim için işletmelerin bütçe ayırmaları
gerekmektedir. Örneğin, Covid-19’dan
korunma amaçlı yayınlanan kamu spotları
ve sunulan teşvikler dolaylı olarak KKE
kullanımını da teşvik etmektedir. Ayrıca
ithalatçı ve distribütör olan firmalar da
sahada daha fazla zaman ayırarak tüketicileri,
eczaneleri ve medikal sektörünü daha fazla
bilgilendirmektedirler. Bu hem işletmeler
hem de pazarın geneli açısından dolaylı bir
iletişimdir.
Doğrudan iletişimde kullanılan stratejiler daha
ayrıntılı incelenecek olursa:
Reklam ve Satış Tutundurma: İşletmeler
ilk kez bir ürün veya yeniliği pazara tanıtmak
istiyorlarsa öncelikle farkındalık yaratacak
kitle iletişim reklamlarını kullanırlar. Ardından,
ürün farkındalığını yakalayan ve ürün /
hizmet / yenilik hakkında daha fazla bilgi
edinmek isteyen hedef kitleye uygun, bilgi
vermeye yönelik reklamlar tasarlanır. Bir
sonraki aşamada müşteriler, mevcut ve
beklenen gereksinimler bağlamında ürünün
faydalarını kendi içerisinde zihinsel olarak
değerlendirmeye başlar ve ürünü deneyip
denememeye karar verir. Bu noktada deneme
ürünlerine ulaşabilirlerse hem ürünün
zihinlerinde yarattığı memnuniyet seviyesi
artacak hem de ürünlerin ulaşılabilir olduğu
düşüncesi oluşacaktır. Pahalı olsa bile, ürünün
satın almaya değer özelliklerini zihninde
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KKE sektöründe yer alan firmaların, “Bütün
bunları en iyi hangi marka yapıyor?”
sorusunu irdelemeleri, ayrıca kendi
içlerinde “Müşteriye ne fayda sağlıyorsun?”
sorgulaması yapmaları gerekmektedir.
Müşteri tarafında faydadan kastedilen
ürün teknik özellikler ile birlikte bunlar
esnetilebilir, farklılaşabilir, zamanında
teslim edilen uygun fiyatlı üretilebilir mi?
Tüketiciler fiziksel, duygusal ve kişisel
olmak üzere üç tür fayda bekler. Fiziksel
fayda ürünün bahsedilen standartlarda
üretilmesiyle ilgilidir. Duygusal fayda
markanın tatmin duygusu yaratması
gerektiğini vurgular. Ailesi için KKE ürünlerini
satın alan bir tüketicinin “Ben öyle bir öyle
bir markanın, öyle bir ürününü alıyorum
ki bütün ailemi koruyorum.” diyebilmesi
duygusal fayda örneğidir. Kişisel faydayı
değerlendirdiğimizde ise “Ben iyi bir
Anneyim.” cümlesinde olduğu gibi bireylerin
düşünme, planlama ve araştırma gibi
konuları da içerir.
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canlandıracaktır. İlk satın alma deneyimi
memnuniyet yaratırsa ürünü almaya devam
edecek ve müşteri sadakati oluşacaktır.
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Araştırmalar değerlendirmeden denemeye
ve benimsemeye doğru geçiş sürecinde,
kişisel bilgi kaynaklarının kişisel olmayan
bilgi kaynaklarından daha önemli olduğunu
göstermektedir.11 Bu aşamada satın alma
kararını etkileyen temel ikna edici güçler satış
temsilcileri ve ağızdan ağıza reklamlardır.
Örneğin, Covid-19 sürecinin başlarında
birçok tekstil firması, bireyleri hem korumak
hem de denemelerini sağlamak amacıyla
bedava maske dağıtımı gerçekleştirmiş,
salgından korunma amaçlı satılan diğer
ürünlerinin yanında ürün dağıtımı yapılmasını
sağlamışlardır. Birçok firma sosyal sorumluluk
projeleri altında otel, restoran, güzellik
merkezleri, spor salonları, eczane gibi
yerlerde, müşterilerin denemesi amacıyla
bedava maske dağıtımı gerçekleştirmiştir. Bu
ürünleri deneyerek memnun kalan müşteriler,
bireysel satın alma süreci başladığı zaman
da bildiği, güvendiği markayı alma eğilimini
göstermiştir. Kullandığı KKE ürünlerinden
memnun kalan müşteriler deneyimlerini
yakın çevreleri ile paylaşmış ve onların da
kullanmalarını sağlamıştır. Tüketiciler arasında
rahat nefes aldıran, koruyuculuğu yüksek olan
veya lastikleri kulakları acıtmayan ürünlerden
bahsedilme süreci hâlâ yaşanmaktadır.
Hakla İlişkiler (PR): Halkla İlişkiler,
kurum ve / veya işletmenin sunduğu
ürünler veya markalar hakkındaki kamu
görüşünün ve bunlara yönelik tutumların
değerlendirilmesinden sorumludur. Halkla
İlişkiler çalışanları, işletmenin çeşitli
bileşenleri ve halk arasında prestijin, anlayışın
ve kabulün geliştirilmesinden ve uygun
tanıtımın yapılmasından sorumludur. Hakla
İlişkiler çalışmalarında medya kanalları
daha çok kullanılmaktadır. İşletmenin
saygınlığını tehlikeye düşüren durumlarda,

kriz yönetimi gerçekleştirmek, gerekli basın
açıklamalarını, içerikleri hazırlamak da halka
ilişkiler şirketinin görevleri arasındadır. Halka
İlişkiler; bir firmanın / ürünün / markanın basın
bültenleri, haber bültenleri, basın kitleri, basın
toplantıları, fabrika ve diğer işletme tesislerine
yönelik geziler, ticari veya mesleki dergilerdeki
makaleler, işletme yayınları ve broşürleri, TV
ve radyo söyleşileri, özel etkinlikler, sosyal
medya ve kurumsal internet siteleri ile ilgili
bütün çalışmalarından sorumludur.
Kişisel Satış: Kişisel satış potansiyel alıcı ile
şirket temsilcisi arasındaki karşılıklı ilişkidir.
Satıcının ilişki çabası, potansiyel müşteriyi
ikna etmeye, bilgi vermeye ve böylece kısa
vadede satışa, uzun vadede ise müşteriyle
kalıcı ilişki kurmaya odaklanmaktadır. Satışı
gerçekleştiren kişi alıcının ihtiyaçlarını
anlamak, ihtiyaçlar ile şirket ürünlerini
eşleştirmek ve müşteriyi satın almaya ikna
etmek durumundadır. Bu nedenle problem
çözücü olmalı, müşterisine yardımcı olmak için
istek duymalı, sorumluluk üstlenmeli ve satışın
değerli bir faaliyet olduğuna inanmalıdır.
Kalıcı bir ortaklık temeline hizmet verecek
uyumu ve karşılıklı güveni oluşturmak için
belirlenen ilişki stratejisi, potansiyel ve mevcut
müşterilerle kaliteli ilişki kurma ve sürdürme
esasına göre planlanır. KKE sektöründe kişisel
satış; medikal ürün satıcıları, ecza depoları ve
distribütörler tarafından kullanılmaktadır.
Doğrudan Pazarlama: Kitlesel iletişim araçları
dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile
marka arasında bire bir ilişki kuran, bağlılık
yaratan, satın almaya teşvik eden pazarlama
yöntemidir. İşletmeler, müşterilerinde tepki
yaratmak, satın alma geçmişlerini ve diğer
bilgilerini kaydedebilecekleri veri tabanları
oluşturmak için doğrudan posta, telefonla
pazarlama, televizyon, dergi ve diğer ortamları
kullanırlar. Buna karşılık kitlesel pazarlamada
iletişim genellikle belirli demografik,
psikolojik veya ortak davranış özellikleri ile

11 Warren J. Keegan, Mark C. Green, “Global Marketing 7th Edition”, Pearson, 2013

1.3.4.2.1. İletişimde Dijitalleşme
Covid-19 salgını ile birlikte kişisel
alışkanlıklarda büyük değişiklikler yaşanmıştır.
Dijital dönüşümü hızlandıran bu süreçte
insanlar çalışma, sosyalleşme, eğitim, sanat
gibi birçok konuda hayatlarına çevrimiçi
devam etmeye uyum sağlamıştır. Dolayısıyla
müşteri alışkanlıklarındaki bu değişiklikler,
işletmeleri iletişim stratejilerinde değişikliğe
gitmeye, alt yapıları için gerekli yatırım ve
güçlendirmeleri yapmaya yönlendirmiştir.
Süreç öncesinde dijital platformlarda yer
almayan işletmeler, internet sitelerini ve sosyal
medya hesaplarını açmış ve bu platformlar
üzerinden müşterileri ile iletişim kurmaya,
diyaloglarını geliştirmeye başlamışlardır.
Mesajlaşma trafiğinin artmasıyla işletmeler
müşterilerden daha hızlı bir şekilde geri
bildirim almaya başlamıştır.
Bu süreç içerisinde bir internet sitesi
oluşturmak veya mevcut sitelerini yenilemek
isteyen KKE sektörü işletmelerinin
içeriklerinde dikkat etmesi gereken hususlar
aşağıdaki gibidir:
• Verilen bilgiler net, açık olmalı ve güven
duygusu vermelidir;
• Kısa ve öz içerikler kullanılmalıdır;
• Üretim tesislerini özellikle tesisin ve
çalışanların hijyen şartlarını göstermek
müşteri ile pozitif yönde bir iletişim
kurulmasını sağlar;
• KKE kullanımı gösteren bilgilendirme
içerikleri de internet sitesi içeriklerinde yer
alabilir.

Kullanıcılar bir internet
sitesini nadiren tasarımı
için ziyaret eder. Ziyaret
amacı genellikle firma veya
ürünle ilgili bilgi edinmektir.

İnternet sitesinin içeriği mantıksal
kategoriler şeklinde organize edilmelidir.
Ana menüde, ziyaretçilerin site içinde nasıl
gezineceklerini anlamaları sağlanmalıdır.
Ortalama bir ziyaretçi, bir sayfada bir
dakikadan fazla vakit harcamaz ve tüm
içeriği okumaz, metni tarar. İyi kategorize
edilmiş içerikler, doğru başlık kullanımı,
resimler ve madde imleri kullanıcının aradığı
bilgiye daha rahat ulaşması için yardımcı
olur. İnternet sitelerinin iletişim kurmak
için kullandıkları dil ile basılı materyallerde
kullanılan yazım dili birbirinden farklıdır.
Bu nedenle kullanılacak iletişim dilinin
kullanıcı tercihleri ve tarama alışkanlıklarına
göre ayarlanmasında fayda vardır. Resim
içermeyen uzun metinler genelde okunmaz
ve abartılı dil dikkate alınmaz.
Sosyal medya kullanımının giderek
artması, modern farkındalık stratejileri
oluşturulmasını gerektirmektedir. Dijital
platformlar dinamik etkileşimleri, geniş
çapta kullanımları sayesinde potansiyel
hedef kitleyle daha kolay iletişim kurulmasını
kolaylaştırır, işletmenin bilinirliğini ve ürün
/ hizmetlere olan ilgiyi artırır. Sosyal medya
platformları, sahip olduğu avantajların yanı
sıra doğru mesaj dili ve içerik kullanılmaması
durumunda, ürüne / hizmete ve firmaya
zarar verebilir. Her işletme tüm sosyal
medya platformlarını kullanmak zorunda
değildir, kendi hedef kitlesine uygun
seçimler yapması daha doğru olacaktır.
Böylece zaman ve kaynaklarını daha etkin
bir şekilde kullanabilir. Sosyal medya
platformlarına gerekli zamanı ve emeği
ayırmak, içeriklerde sürekliliği ve tutarlılığı
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ayrışan büyük tüketici kesimlerine yöneliktir.
Doğrudan pazarlamanın gücü, tüketiciler
arasındaki farklılıkları görüp onlara adapte
olabilmesinden gelmektedir. Doğrudan
pazarlama için veri korunması ve gizliliğine
dikkat edilmesi gereklidir.
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oluşturmak müşterilere hızlı geri dönüşler
sağlamak ve görünürlüğü artırmak için
önemlidir. Bunun için yapılacaklar aşağıdaki
gibidir:
• Bir gönderi döngüsü belirleyip onu takip
etmek ve sabit periyotlarla gönderi
paylaşmak önemlidir. Sosyal medyada
aşırılıklar işe yaramaz ve gereğinden fazla
paylaşım yapmak takipçileri yorabilir, hiç
paylaşımda bulunmamak ise hayal kırıklığı
yaratır;
• Gönderiler benzer olmak zorunda değildir.
Sadece ürün ve hizmetleri tanıtmak yerine
Covid-19 ile ilgili gelişmeler gibi ilginç
haberler ya da ürün veya hizmetlerde
kullanılan materyaller ile ilgili bilgiler
paylaşılabilir. Farklı içerikler oluşturmak,
hesabı takipçiler açısından daha cazip hale
getirir. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütünün
raporlarından veya yayınlarından bilgiler
paylaşmak güvenilirliği artırır;
• Paylaşım konsepti için strateji oluşturmak
gerekmektedir. Gönderi paylaşımı,
tanınırlığı ve takipçi sayısını artırır. Ayrıca
arama motorlarında hesabı daha görünür
kılar;
• Kanaat önderleriyle ve sektördeki en etkili
hesaplarla iletişim kurmak ve işletmenin
gönderilerinin paylaşılmasını sağlamak da
takipçi sayısını artırır. Toplum tarafından
güvenilir sağlıkçıların sizin ürünlerinizi
canlı yayında kullanması, fotoğraflarını
paylaşması ve sosyal medya hesabınızı
etiketlemesi hedef müşteri kitlesini olumlu
yönde etkiler.

Müşteriler ile etkileşimi
artıracak yeni teknikler,
pazarlama planında olması
gereken unsurlar haline
gelmeye başladı.
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1.4. MÜŞTERI
İLIŞKILERI YÖNETIMI
Müşteri İlişkileri Yönetimini (CRM);
işletmelerin müşterileri ile daha iyi iletişime
geçmesini sağlayan, oluşturulan memnuniyet
çerçevesinde müşteride markaya bağlılık ve
sadakat yaratmayı amaçlayan bir sistemdir.
Bu sistem müşteriler ya da işletme tarafından
girilen verilerin veri tabanlarına aktarılması
ve bu verilerin işlenmesi ile yürümektedir.
Ayrıca bu bilgiler ışığında daha fazla satış ve
daha fazla değer hissi yaratmayı amaçlayan
firmalar CRM ile müşterilerinde özel bir yer
edinmeyi de hedeflemektedirler.
Müşteri İlişkileri Yönetimindeki basamaklar
aşağıdaki gibidir:

HEDEF SEÇIMI
Kimi hedeflemeliyiz?
En kârlı segment hangisidir?
Bizim değer önerimizle hangi segmentin
beklentisi örtüşür?
En iyi segmentasyon stratejisi nedir?
ELDE ETME
Her segment için en iyi kanal hangisidir?
Bir kanal veya segment için elde etme maliyeti
nedir?
Yeni müşterileri rakiplerine kıyasla daha düşük
maliyetle elde etme nasıl olmalıdır?
TUTMA
Müşteri tutmayı nasıl iyileştirebiliriz?
Ortalama müşteri ilişki süremiz ne kadardır?
Müşterileri daha uzun tutabilmek için ne
yapabiliriz?
GENIŞLEME
Ortalama bir müşteri kaç ürünümüzü satın alır?
Daha fazla alma konusunda müşterilerimizi
nasıl ikna ederiz?
Genişleme için başlıca hedef kitle hangisidir?
Genişlemenin maliyeti nedir?

• Geleneksel CRM sonuç odaklıdır. Önemli
olan sorunun çözülmesidir. Sosyal CRM
için sorunu çözmek kadar çözerken hangi
yöntemlerin kullanıldığı ve nasıl çözüldüğü
de önemlidir. Sosyal CRM, geleneksel
CRM’nin aksine yöntem odaklıdır;

Covid-19 salgını süreci Geleneksel CRM’den
Sosyal CRM’ye geçişi hızlandırmıştır. İkisi
arasındaki farklar aşağıdaki gibidir:

1.5. COVID-19 SÜRECI
VE ÖĞRENILEN
KAZANIMLAR

• Geleneksel CRM’de işletme ve müşteri
arasındaki iletişim işletmeden müşteriye
olacak şekilde tek yönlüdür. Sosyal CRM’de
ise bu iletişim çift yönlüdür;
• Geleneksel CRM’de işletmenin çalışma
gün ve saatleri ön plandadır. Müşteri
işletmeye belirli zamanlarda ulaşabilir.
Sosyal CRM’de ise müşteriler, çalışma
günü ve saati fark etmeksizin, 7/24 telefon
hatları ya da çevrimiçi bağlantılarla
iletişime geçilebilir. Amaç daha çok
müşteriye anında ulaşmaktır;

• Sosyal CRM, Geleneksel CRM’nin
kapsamını genişletmiştir.

AMAÇ: DAHA ÇOK MÜŞTERİYE
ANINDA ULAŞMAK

Covid-19 sürecini 3 döneme ayırarak
incelemek doğru olacaktır:
1. Hazırlık Dönemi: Covid-19 süreci
öncesi ve başlangıç dönemi
2. Cevap Dönemi: Ülkelerin ve iş
dünyasının süreci anlama ve adapte
olma dönemi
3. Toparlanma Dönemi: Ekonomilerin ve
firmaların dönüşüm süreçleri

Adaptasyon ve Algılama
Süreci

01

Tedarik ve Üretim
Süreçlerinin Revizyonu

Hazırlık Dönemi
COVID-19
Pandemi Süreci
Öncesi ve
Başlangıç Dönemi
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Verileri kullanarak etkin bir CRM yönetimi
yapmak, müşteri deneyimini kişiselleştirmeyi
ve mükemmel hale getirmeyi sağlamaktadır.
Çevrimiçi kanalların kullanımının artışı ile
her etkileşim noktası bir yandan müşteriyi
tanımak için fırsat yaratırken diğer yandan
kişiye özel hizmet ya da ürün sunmaya olanak
tanımaktadır. Müşteri profili ve davranışlarını
yorumlayabilen analitik metotların kullanımı bir
sonraki hareketi tahmin etmeyi ve etkileşimi
pro-aktif hale getirmeyi mümkün kılar. Doğru
zamanda etkileşim, güven sağlayan dijital
deneyim ve etkin yönetilen kanallar benzersiz
bir müşteri deneyimi sunmayı sağlar.

Cevap Dönemi
Ülkelerin ve İş Dünyasının
Süreci Anlama ve Adapte
Olma Süreci

03

Şok ve Panik Aşaması
Ekonomik ve İş
Göstergeleri

Toparlanma Dönemi
İş Modellerinin
Değişimi

Ekonomilerin ve
Firmaların Dönüşüm
Süreci
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Hazırlık döneminde, Çin’de Covid-19 vakaları
görülmeye başladığı zaman birçok ülke bu
hastalığın ciddi boyutlara ulaşabileceğini
düşünmedi ancak dünya genelinde pandemi
ilan edilmesi ile birlikte hayatlarımızda
ani değişiklikler başlamış oldu. Kişisel
Koruyucu Ekipmanların bireysel kullanımı
arttı ve sosyal mesafe kavramı oluştu.
Seyahatler kısıtlandı, spor, konser gibi toplu
organizasyonlar, etkinlikler, toplantılar iptal
edildi. Okullar geçici olarak kapatıldı. Aile
içi görüşmeler kısıtlandı. Başlayan “şok
ve panik aşaması” dalga dalga yayıldı. Bu
dönemde her ülkenin değişimlere tepkisi
farklı oldu.
Cevap dönemi ile birlikte adaptasyon
süreci başlamış oldu. Bununla birlikte
dijitalleşmeye doğru hızlı bir geçiş yaşandı.
Firmalar uzaktan çalışma sistemine geçtiler.
Toplantılar ve etkinlikler sanal ortamlara
taşındı. Harcama kalıpları ve alışkanlıkları
değişti. Kişisel Koruyucu Ekipmanlarının
hedef kitlesi farklılaştı. Sınırlarda ve üretim
hatlarındaki kapanmalar nedeniyle küresel
tedarik zincirinde bir kırılım meydana
geldi, arzda problemler yaşandı. Sağlık ve
medikal ürünler alanlarında ciddi talep artışı

yaşandı. Ülkeler özelikle hijyen konusunda
ve gıda zincirinin yeniden aktive edilmesi
yönünde çaba göstermeye başladı. Üretim
kapasiteleri için kontrol süreci başladı.
Kapasitesi ve sermayesi olan veya atıl
kapasitelerini kullanmayan, tıbbi sektörde
yer almayan firmalar dahi Kişisel Koruyucu
Ekipmanları sektöründe maske, önlük,
tulum üretimine başladı. Beklenmeyen ve
öngörülemeyen bu durum karşında hızlı bir
reaksiyon ve üretim dönemi başlamış oldu.
Toparlanma dönemine geçildiğinde
salgının kısa ve orta vadede dünyadan
silinmeyeceği, hatta uzun bir süreç boyunca
insanların yaşamından çıkmayacağı
anlaşıldı. Firmalar iş modellerini yeni
normale göre oluşturmaya başladı. KKE
ürünlerinde standart üretim yerine çeşitlilik
oluşturulmaya başlandı. Farklı yaş grupları
ve hedef kitleleri için farklı boyutlar, renkler
ve tasarımlar geliştirildi.
Covid-19 salgını sonucu firmalar
tarafından edinilen deneyimler ve
kazanımlar değerlendirildiğinde şunları
gözlemlemekteyiz: 2020 yılı boyunca
KKE üretiminde kontrolsüz bir büyüme

Bu deneyimler ve kazanımlar doğrultusunda;
KOBİ’ler marka bilinirliklerini ve müşterilerini
artırmak için, daha önceleri sadece büyük
firmalar tarafından uygulanan sadakat
programları geliştirebilir, kendi yapılarına
kolaylıkla uyarlayarak müşterileri için
puan, hediye, indirim gibi uygulamaları
gerçekleştirebilirler. Özellikle Covid-19
salgını sonucu tüm dünyada satış
kanallarının farklılaşması ve yeni dönem
dijitalleşmenin başlaması, müşteri ilişkileri
yönetimi ve iletişimini daha kolay hale
getirmiştir.
Covid-19 sürecinde öğrenilen deneyimler
ve kazanımlar tüketiciler açısından
değerlendirildiğinde eski alışkanlıkların
değiştiği net bir şekilde karşımıza
çıkmaktadır. Covid-19 sürecinde KKE
kullanımının solunum yoluyla bulaşan diğer
hastalıkları da engellediği deneyimlendiği
için, belirli bir kitle tarafından bu ürünlerin

kullanımının şartlarda ve koşullarda
değişiklik göstererek bilinçli bir şekilde
devam edeceği öngörülmektedir. Bu süreci
doğru yöneten ve müşteriyi tatmin eden
işletmeler uzun dönemde planladıkları satış
hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceklerdir.
Hijyene karşı daha duyarlı hale gelen
tüketiciler; temin edecekleri KKE’nin
antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip
olmasını, ürünlerin üretildiği tesislerin ve
lojistik koşullarının da hijyen şartlarını
karşılamasını beklemektedir. Bu nedenle,
önceki bölümlerde bahsedildiği üzere
firmaların üretim tesisleri, koşulları ile
ilgili kısa video benzeri bilgilendirici
paylaşımlarını artırması faydalı olacaktır.
Kısıtlamaların uygulandığı dönemdeki veriler
incelendiği zaman 366 kentin 322’sinde
“Hava Kalitesi Endeksi” ortalama %20
iyileşmiştir.12 Bilim adamlarının küresel su
altı haritaları üzerinde yaptığı araştırmaya
göre 2020 yılı okyanusların en sessiz
olduğu yıl olmuş, salgın döneminde gürültü
kirliliği önemli oranda azalmıştır.13 Pandemi
ile birlikte, çevre kirliliğine karşı tıbbi atık
konusu da gündeme gelmiş, bu bağlamda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Nisan 2020’de,
tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel
hijyen malzeme atıklarının yönetimi için
2020/12 Genelgesini yayımlamıştır.14
Kişisel Koruyucu Ekipmanları sektörü
özelinde baktığımıza bu süreç içerisinde
bilinçlenen tüketicilerin doğa dostu,
sürdürülebilir ürünleri tercih etmeye
başladığı görülmektedir. Firmalar açısından
bu noktalarda hassas olmak, geri
dönüşümlü, doğa dostu ürün ve ambalajları
kullanmak fark yaratacaktır.
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gerçekleşirken 2021 yılına gelindiğinde
birçok firma stok problemleri ile karşı
karşıya kalmıştır. Aşıların bulunması ve
üretilmesi ile birlikte başlayan yeni normale
geçiş sürecinde, KKE ürünlerine olan talep
görece düşmeye ve sektör daha rekabetçi
bir pazara dönüşmeye başlamıştır. Bu
durum, firmaların yeni müşteri kazanma
taleplerinin artmasına neden olmuş, yeni iş
birlikleri oluşturma arayışı başlamış, ürün
ve süreç geliştirme çalışmaları hızlanmıştır.
Piyasada var olmak adına ve sürdürülebilirlik
açısından firmaların kendilerini rakiplerinden
farklılaştırması gerekmektedir. Bu, uzun
vadede KKE ürünlerinde markanın ön plana
çıkacağı anlamına gelmektedir. Özellikle
büyük firmalar markalarını da ön plana
çıkarmak adına sosyal sorumluluk projeleri
başlatarak KKE üretiminde öncü olmuşlardır.

12 Şahin, Ümit, Erensü, Sinan, “Covid-19 Pandemisinin ve İklim Krizini Birlikte Okumak”, İstanbul Politikalar Merkezi, Aralık 2020
13 https://www.ntv.com.tr/dunya/2020-sessiz-okyanus-yili-ilan-edildi,R1VS22NF0EOUlVz2eBB61w
14 https://cygm.csb.gov.tr/covid-19-hijyen-malzeme-atiklari-genelgesi-yayimlandi.-duyuru-407923
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1.6. EK- PAZARLAMA VE İŞ GELIŞTIRME
YETKINLIK KONTROL LISTESI
Hedef Müşteri Kitlesi
Pazar araştırması yapıyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

Pazar bölümlendirme stratejileri
uyguluyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

Ürün
Ürün / Ürünler hedeflenen pazar dilimi
için uygun mu?

a) Uygun
b) Uygun Değil
i) Uyumlu hale getirilebilir veya adapte edilebilir
ii) Yeni ürün geliştirmek gereklidir

Ürün / Ürünlerinizin kalite düzeyi müşteri
beklentilerini karşılıyor mu?

a) Evet
b) Hayır
i) Kalite ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılabilir
ii) Kalite ile ilgili sertifikalar alınabilir

Ürün / Ürünlerinizin tasarımı müşteri
beklentilerini karşılıyor mu?

a) Evet
b) Hayır
i) Uyumlu hale getirilebilir veya adapte edilebilir
ii) Yeni tasarımlar geliştirmek gereklidir

Ürün / Ürünlerinizin ambalajı müşteri
beklentilerini karşılıyor mu?

a) Evet
b) Hayır
i) Uyumlu hale getirilebilir veya adapte edilebilir
ii) Yeni tasarımlar geliştirmek gereklidir

Ürün / Ürünlerinizin ambalajı yasal
düzenlemelere uygun mu?

a) Evet
b) Hayır

Ürün / Ürünleriniz satış öncesi, sırası,
sonrası müşteri beklentilerini karşılıyor
mu?

a) Evet
b) Hayır

Ürün / Ürünler ile birlikte sunulan
garantiler müşteri beklentilerini karşılıyor
mu?

a) Evet
b) Hayır

Ürün / Ürünlerinizin hedef pazarlarda
markaları tescilli ve koruma altında mıdır?

a) Evet
b) Hayır

Fiyat
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Ürün / Ürünlerin maliyetlerini tam olarak
hesaplayabiliyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

Fiyatlandırma stratejiniz nedir?

a. Maliyete dayalı
b. Müşterinin değer algılamasına dayalı
c. Rekabete dayalı

Satışlarınızda aracı kullanıyor musunuz?

a. Evet
i. Hangi aracıları kullanıyorsunuz?
1. Toptancı
2. Distribütör
3. Perakende
b. Hayır

Mevcut ve potansiyel müşterilerinizin
tümüne ulaşabilecek dağıtım ağı
kullanıyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

Stok veya envanter planlaması yapıyor
musunuz?

a) Evet
b) Hayır

Tedarikçilerinize yönelik uyguladığınız bir
strateji var mı?

a) Evet
b) Hayır

Pazarlama İletişimi
Şirketinizin belirli bir kurumsal kimlik
çalışması var mı?

a) Evet
b) Hayır

Şirketinizin iletişim politikası var mı?

a) Evet
b) Hayır

İletişim stratejilerinizle ilgili dışarıdan
hizmet alıyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

Pazarlama araçlarından hangilerini
kullanıyorsunuz?

a. Reklam
b. Satış Tutundurma (Promosyon)
c. Kişisel Satış
d. Halkla İlişkiler
e. Doğrudan Pazarlama

Dijital Pazarlama araçlarından hangilerini
kullanıyorsunuz?

a. Sosyal Medya
b. E-Ticaret Platformları
c. Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine
Optimization - SEO)
d. İşletmenin internet sitesi
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Yer

Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi yapıyor
musunuz?

a) Evet
b) Hayır
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