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Gökçe Yalçın 

25 Ocak 2013, İstanbul  



hesap kitap işleri  
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• Rekabet 

• Firma 

• Kar /zarar 

• Nakit akışı 
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Maliyeti ne? 

Fiyatı ne kadar? 

Tedarik ağları??? 



Veri & İstatistik 
Vücut Isısı 

Sağlıklı  



http://www.duran.com.tr/
http://www.burgerking.com.tr/
http://www.dominos.com.tr/
http://www.dobisko.com/eniyi10/donerci
http://www.dukkanburger.com/
http://www.eat-ist.com/
http://www.mcdonalds.com.tr/
http://www.dobisko.com/eniyi10/pideci
http://www.pizzahut.com.tr/
http://www.wienerwald.com.tr/
http://www.pizzapizza.com.tr/
http://www.sushico.com.tr/
http://www.moes.com/
http://www.breads.com.tr/home.asp
http://www.dobisko.com/eniyi10/lokanta
http://www.dobisko.com/eniyi10/kebapci


Tedarik Zinciri mi? Değer Zinciri mi? Küme mi? 

Temin/Tedarik Üretim Teslim 

Talep 

Tedarik 

Tedarikçiler Lojistik Lojistik Üretim merkezleri Dağıtım depoları Perakende 

Planla 
Tedarik 
(Satınal) 

Yap (Üret) Teslim et Sat 

Malzem

e 
Bilgi Nakit 



Ayakkabı kümesi 

Ayakkabı fabrikaları 

Bağlı deri ürünleri üreticileri 

Pazarlama 

 

Nakilye 

 

Perakende 

 

Tüketici 

 

İmha 

Hayvancılık 

 

Mezbahalar 

 

Veterinerlik hizmetleri 

 

Tarımsal araştırma merkezleri 

Yem 

 

Arazi tarım 

Destek veren kurumlar: 

Deri teknoloji merkezi 

Meslek okulları 

Tabakhane 

 

Kümeler bir Değer Zincirinin bir parçası olabilir ama (her zaman) zincirin tüm fonksiyonlarını 

kullanmayabilir 

Değer Zinciri mi Küme mi? 
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Yem	

Ambalaj	v	elleçleme	
makinaları	ve	ambalaj	

malzemesi	

Kuluçka-kafes	
teknolojisi	

Civciv	

İlaç	

Kuluçkahane	
Tasnif-

Depolama-
Ambalaj	

Toptan	

Perakende	

Toptan	
Gıda	Sanayi	
(kek,	pasta,	
makarna,vb)	

Tüke ci	Türkiye 

Fransa 

Endonezya 

Çin 

Hindistan 

Hollanda 

Hindistan 

Dubai 

Suudi Arabistan 

Hindistan Yumurta üreticileri kümesi 

Temel hammaddeden (çoğu zaman fikir ve tasarım aşamasından) başlayan ve distribütörlerin 
müşterilere son ürünü teslimi ile (geri dönüşüm dahil) biten değer yaratan birbirine bağlı etkinlikler 



Insan ve ilişkiler 

güven ve küme davranışları? 
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SNA: Sosyal Ağ Analizi 
 
 Sanayi 

Kamu Akademi 

insani 

ilişkiler 



SNA kümelerde 
• Küme yoğunluğunu gösterir 

– Yüksek yoğunluklu ilişki ağlarında 
• Bilgi çok daha hızlı hareket eder 
• Ağın dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği artar 

• Bireyleri/kişileri tespit eder 
– Güven/bilgi merkezinde oturan kişiler 

istenen değişikleri en hızı ve başarılı 
şekilde sürükleyebilir 

• Eksik ilişkileri/bağları tespit eder 
– Hangi bireyler arasında ne tür ilişkilerin 

eksik olduğunu bulmaya yardım eder  

• Yerel ve Küresel bilgi kanallarını tespit 
eder 

• GIS sistemleri ile küresel ilişkileri de 
tepit eder 
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Sürdürülebilir sınai büyüme ile yoksulluğu azaltma 

	

Ağdaki fikir liderlerinin tespiti 

• Fikir liderleri 

– Bulgular en az bir kişinin 
en çok fikrine danışılan 
güvenilir akil kişi 
olduğunu söyleyebilir 

– Teknik veya ticari 
konularda derin bilgi 
sahibi kişiler var mıdır? 

– Sosyal sebeplerle 
saygınlık kimi öne 
çıkartır? 



Küme içindeki ağlar, bugün-yarın 

2014 
Sınırlı katılım, ve ilişkiler, 

kopuk bağlantılar 
Daha geniş katılım, iyi 

örülmüş çapraz ilişkiler 

Alıcılar 

Üreticiler 

Tedarikçiler 

Destek kurumları 

2011 



Küme Yönetimleri ve Küme Destek Organları (Kümelenme Bilgi Merkezleri, 

Odalar, Birlikler, vb.):  

Bu El Kitabı, kümeye entegre edilecek potansiyel kurum kuruluş ve olası 

firmaların tespiti, gruplanması ve bölümlendirilmesi, kümeden beklenen katma 

değerin ve küresel değer zincirleri içinde Kümenin alacağı rolün belirlenmesi, 

Küme stratejisi ve Küme yönetiminin oluşturulması ön hazırlık sürecinde yol 

gösterme amacını taşımaktadır. 

  

Kümeler ve Küme Üyeleri:  

Bu El Kitabı, küme üyelerinin Değer Zinciri Analizi ve Tedarik Zinciri 

yönetiminden elde edebilecekleri potansiyel faydaları anlama ve küme 

yönetimlerini bu doğrultuda yönlendirmelerini sağlama amacını taşımaktadır. 

 

Kamu Kurumları:  

Bu El Kitabı, fon sağlayıcılar ve kamu kurumlarının, kümelerdeki değer yaratma 

ve yükseltme sürecini anlamalarını ve destekledikleri girişimlerin çıktılarını 

ölçebilmelerini sağlayacak bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. 
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Bu El Kitabı Kim İçin? 



El Kitabı İçeriği 

Kümeler için Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi El Kitabı adını 

verdiğimiz bu çalışma okuyucularına; 

• Tedarik Zinciri Yönetimi hakkında giriş seviyesinde bilgi vermek,  

• Kümelenme girişimlerinin paydaşı olan aktörlere değer zinciri 

yaklaşımını anlamakta yardımcı olmak  

• Aynı zamanda kurumlar, firmalar ve genel potansiyel küme 

oyuncuları arasından kümeye değer katabilecek olanların 

belirlenmesine ve küme değer zinciri içinde yer almalarının 

sağlanmasına yardımcı olmaktır. 

• Son olarak, değer zinciri analizi sonuçlarının yatırım teşviki, iş 

geliştirme hizmetleri, kümelenme tabanlı destek programlarının 

oluşturulması ile bağlantısı hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir.  
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Tedarik Zinciri ve Değer Zinciri Analizinin 

kümelenme tabanlı destek programlarına katkısı 

17 



• Değer zinciri yaklaşımı kümelenme kavramının arkasındaki 

temel kavramdır. Kümelenme ve ihracat konsorsiyumları 

geliştirmede yapılacak olan ön analizlerde değer zinciri analizi bir ön 

şart olarak bulunmaktadır, bu analizler değer zinciri boyunca 

olası yükseltme ihtimallerini ve desteklerin olası etkilerini daha 

rahat görme imkanı yaratır  

• Örneğin T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın URGE (Uluslararası 

Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi)  projelerinde 

sektörlerin ihtiyaçlarını belirlemek üzere yapılan İhtiyaç 

Analizlerinin önemli bir bölümü olarak Değer Zinciri analiz 

yapılması son derece yararlıdır.  

• İlgili sektördeki kuruluşların gerçek ihtiyaçlarının belirlenebilmesi ve 

kuruluşların doğru yönde gelişmelerine katkı sağlayabilecek, değer 

zincirinde yükseltme fırsatları yaratabilecek eğitim ve 

danışmanlık konularının seçilmesi ve uluslararası pazarlara 

açılma için düzenlenecek olacak aktivitelerin planlı ve kuruluşlara bu 

yükseltme imkanlarını yaratabilecek doğrultuda olması büyük önem 

taşır.  
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• Kümelerin Tedarik Zincirleri ve parçası bulundukları Değer Zincirlerinin analizleri, 

kümelere entegre edilecek potansiyel kurum, kuruluş ve olası kuruluşların tespiti, 

gruplanması ve bölümlendirilmesi, kümeden beklenen katma değerin ve küresel 

değer zincirleri içinde Kümenin alacağı rolün belirlenmesi, Küme stratejisi ve 

Küme yönetiminin oluşturulması sürecinde de yol gösterici ve belirleyici olacaktır. 

• Kümelerin parçası bulundukları Değer Zincirleri doğru analiz edildiğinde hem bu 

planlamanın yapılması kolaylaşacak hem de fonların çok daha verimli kullanılması 

mümkün olacaktır. Ayrıca kaynakları sağlayan kuruluşun gerçek  ihtiyaçlarla doğru 

planlanmış faaliyetlerin ve bunların sonucu olarak beklenen çıktılarının uyum içinde 

olmasını izleme ve değerlendirme, destekledikleri girişimlerin çıktılarını 

ölçebilmelerini sağlayacak bir çerçeve oluşturma konusundaki yetenekleri de 

artacaktır.  

• Kümeler, Değer Zinciri yaklaşımı ile incelenirken Kümenin temelini oluşturan mal veya 

hizmet üretici ana kuruluşlar en fazla dikkat çeken unsurlar olmakla beraber, etkin, 

verimli ve bugünün iş dünyasının kaçınılmaz beklentisi olan süratli olabilmesi aynı 

zamanda faaliyetlerini destekleyen İş Geliştirme Hizmetlerinin de mevcudiyeti ile 

önemli oranda bağlantılıdır. Hatta Küme girişimlerinin başarılı olabilmesi için yapılan 

• Değer Zinciri Analizleri sırasında mevcut olan ve olmamakla beraber ihtiyaç duyulan İş 

Geliştirme Hizmetlerinin belirlenmesi ile Küme yönetimleri bu tür hizmetleri veren 

kuruluşları da Kümelere entegre etmek konusunda önemli gayretler göstermek 

durumundadır. Aynı zamanda bu analizlerin kısıtlı kaynakları daha gerekli alanlara 

konsantre etmek konusunda da yönlendirici olması beklenmelidir.  
19 



• Değer Zinciri yaklaşımı yine Bölgesel Kalkınma Ajanslarının ve ilgili Kamu Kurumlarının, 

URGE veya Kalkınma Ajanslarının uygulamakta olduğu Doğrudan Faaliyet Destekleri 

örneklerinde olduğu gibi kümelerin, rekabetçilik, ihracat geliştirme gibi konularda 

planlama ve hatta uygulama yaparak ilerleme sağlamalarına olanak tanıyacak, 

Kümelenme tabanlı destek programlarının veya benzeri destek mekanizmalarının 

en doğru ve kaynak-etkin şekilde oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.  

 

• Özellikle Tedarik ve Değer Zinciri analizleri bazı sınai ve ticari faaliyetlerin görünemeyen 

potansiyellerinin görünür hale gelmesine olanak sağlayabilmektedir. Öyle ki Kamu 

daha önce mevcut olmayan bazı yatırım teşviklerini, ve/veya ilgili sektörün 

gelişimi için gerekli olabilecek değişik destekleme araçlarını sektörün kullanımına 

sunabilmektedir. Desteklenen bu tür sektörlere, Organize Sanayi Bölgesi, altyapı, veya 

yatırım için çekebilecek cazip şartların, örneğin serbest bölgeler, yatırım indirimi, vergi 

kolaylıkları, indirimli enerji kullanımı, personel maliyetlerinde tasarruf imkanı gibi 

şekillerde ortaya çıkması olasıdır.   
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Tedarik ve Değer Zincirleri Analizi  
 

Kavramsal Tanıtım ve Metodoloji 
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Neden Tedarik Zinciri ile İlgileniyoruz? 

• Müşteriler giderek daha karmaşık ve daha az hata toleransı ile 
hizmet talep ediyorlar  

• Rekabetin artması (yerel ve global) yeni müşteri taleplerine yanıt 
vermeyi gerektiriyor  

• Hissedar değeri üzerinde fiyat baskıları rasyonelleştirilmiş ve 
maliyet-etkin tedarik zincirine odaklanmayı gerektiriyor. Örneğin;  

– Düşük işletme sermayesi  

– Daha düşük işletme maliyeti  

– Fiziksel varlıkların daha verimli kullanımı ve dış kaynak kullanımı  

– Kayıp satışları azaltma  
• İsteği firma karlılığına önemli etki ederken,  

– Daha kısa ürün ömrü,  

– Artan promosyon faaliyeti,  

– Piyasa oynaklığı  
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TEDARIK ZINCIRINI  

REKABETÇI GÜÇ HALINE GETIRMEK 

 



Yeni Dünyada Şirketler Rekabet Etmiyor  

Tedarik Zincirleri Rekabet Halinde 

• Temel tanımı basit olmakla beraber, uygulaması değildir. Tüketicilere doğru ürünü zamanında ve 

en uygun maliyetle  teslim etmek her adımda pek çok zorluk içerir. En zor bölümü ise zincirin 

tümünü görüp algılayamayan, farklı amaçlar için kurulmuş çok sayıda oyuncuyu verimli ve 

sürdürülebilir bir şekilde bir arada faaliyete özendirmektir. 

• Geçmişte küresel şirketlerin çoğu dikey olarak entegre iken, son 20 yılda küresel tedarik zinciri 

yönetimi konusunda uzmanlaşan pek çok örnek ortaya çıkmıştır. Örneğin en bilinen tekstil, 

elektrik, otomotiv, telekomünikasyon sektörlerinde artan küreselleşme ile üretim maliyetlerinin 

firma içinde gerçekleşen bölümü % 50'den fazla değildir. Gelişmiş ülkelerde bu oran çok düşük, 

örneğin olabilir Porche araçlarda iç üretim toplam maliyete yaklaşık % 20 katkıda bulunur. Bu şu 

hipotezi yol açar: “Marka güçlendikçe, kuruluş daha az iç üretim yapar hale gelebilir”. 

• Örneğin Şirketlerde üretim maliyetlerindeki net katkı oranı sadece % 20 ise (müşterinin ödemeye 

hazır olduğu fiyatın % 20’ sine eşit), gerçekte başka şirketlerle, diğer ürünler veya başka bir 

hizmet verenlerle değil Diğer Tedarik Zincirleri /ile mücadele ediyor denebilir. 

• Küresel pazarlarda rekabetçi olmak için, tedarik zinciri felsefesinin kabul görmesine ihtiyaç vardır. 

Bu sebeple işleri ve sektörleri dikey "silo”lar olarak algılama  yaklaşımından uzaklaşılarak işlerin 

ve iş modellerinin  yeniden tasarlanması, kısacası değer ağları / tedarik zincirlerinin yönetilmesi 

gerekir 
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Planla 
Tedarik 
(Satınal) 

Yap (Üret) Teslim et Sat 



Tedarik Zincirinde Fırsat Alanları 

Temin Üretim Teslim 

Kritik Hammadde 
ve Ambalaj 
Maliyetleri  

Planlama ve 
Verimlilik 

Yeni ürün, Yeni 
Süreç 

Hizmet seviyeleri 

Hammadde Stok 
Seviyeleri 

Hammadde Stok 
Seviyeleri 

Üretim Verimlilkleri 
(değişim zamanları, 
döngü süreleri, fazla 

mesailer vb  

Nakliye planlaması 
Mamul stok 

seviyeleri 
Mamul stok 

seviyeleri 
Depolama 
Veimliliği 

Talep Planlama 

Tedarik Planlama 

Tedarikçiler Lojistik Lojistik Üretim merkezleri Dağıtım depoları Perakende 



İyi Tedarik Zinciri Yönetimi  

Maddi Faydaları 
• Toplam tedarik zinciri 

maliyetlerinde düşüş 

• Artan stok çevrimini 

• Azalmış envanter taşıma 

maliyetleri 

• Üretim fazlalıklarını azaltır 

• Masraflı fazla mesai 

Azalmış 

• Azalmış iş değişimleri 

• İyileştirilmiş kapasite 

kullanım oranları 

• Azalmış dağıtım maliyetleri 

•Gelişmiş müşteri hizmetleri 

•Azaltılmış stoksuz kalma zamanları 

•İyileştirilmiş sipariş karşılama oranları 

•Artan eksiksiz ve zamanında teslimat 

•Pazara daha kısa sürede ürün verme 

•Daha hızlı tepki süresi 

•İyileştirilmiş ikmal döngüsü süreleri 

•İyileştirilmiş üretim çevrim süreleri 

Kalite 

Maliyet 

Teslimat 



İyi Tedarik Zinciri Yönetimi  

Maddi Olmayan Faydaları 

• Parçaları değil, ve "Bir 

Bütün Olarak İş” i  yeniden 

değerlendirmek ve optimize 

etmek için bir fırsattır 

• Organizasyonel Verimliliği 

Arttırır 

• Proaktif ve sürekli 

iyileştirme fırsatları geliştirir 

•İşbirliği içinde Talep Planlama 

fırsatı oluşturma 

•Daha az müşteri memnuniyetsizliği 

•Hep aynı bakış açısının dışına 

çıkma fırsatı yaratır 

 

 

•Potansiyel problemlerin görünürlüğünü artırır 

•Tedarik zinciri nedeniyle az Kriz oluşumu 

Kalite 

Maliyet 

Teslimat 



Yetersiz TZY Performansı  

Başlıca Nedenler 

TZY kritik öneminin Üst 

düzey yöneticiler 

tarafından yeterince 

algılanamaması  

Optimizasyon 

projelerinin 

parçalanmış 

olması 

  Bütüncül yaklaşımlar 

yerine BT merkezli 

yaklaşımlar  

 

Temel TZY 

metodolojilerinin 

bilinmiyor olması 



• Stratejik Yönetim Yapısının eksikliği veya olmaması ve/veya Tedarik zinciri 

geliştirme programı ile performans yönetimi hedeflerinin iyi 

ilişkilendirilememesi 

 

• İş hedefleri ile tedarik zinciri hedefleri arasında bağlantısızlık, ilişki kurulmaması 

(Strateji ve Uyumlandırılamamış Organizasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi) 

• Daha hızlı her zaman daha iyi değildir 

• Daha güvenilir teslimat her zaman daha iyi değildir 

• Ucuz her zaman daha iyi değildir 

 

• Tedarik zincirindeki  her bağlantının performans gereksinimlerinin 

anlaşılamaması 

 

•  Fonksiyonel siloların tepkisi 

 

• Organizasyon/Kurum  Kültürü 

Tedarik Zinciri Yönetimi Çabaları  

Neden  Başarısız Oluyor? 

 



Strateji ile Uyumlandırılmış Organizasyon ve 

Tedarik Zinciri Yönetimi 



Stratejik Tedarik Zinciri Amaçları  
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0 

1 

2 

3 

4 

5 

Maliyet 

PazarPayı 

Satış Miktarı 

Büyüme Oranı 

Müşteri Memnuniyeti 

Ürün Kalitesi 

Karlılık 

Pazara Sunma Hızı 

Günümüzde Tedarik Zinciri 

Yönetimi sadece malzeme 

hareketlerinin yönü, zamanlaması 

ve miktarlarının optimizasyonu ile 

sınırlı değil firmaların stratejik 

amaçlarına erişimlerinde de başta 

gelen  unsurlar arasındadır. 

 

İşletmeler ürün ve hizmetlerini 

sundukları pazarlara en optimal 

maliyet ve karlılık ile müşterinin 

ihtiyaç duyduğu kaliteyi rekabetçi 

bir süratle ulaştırarak sürdürülebilir 

bir müşteri memnuniyeti, pozitif 

büyüme oranı ve optimal pazar 

payı elde etmek gibi stratejik 

konularda etkin Tedarik zinciri 

yönetimine ihtiyaç duyarlar. 

  



Başarının 

Tarifi? 

Neleri 

başarmalıyız? 

En iyi metodlar 

nelerdir? 

İstenen süreçleri 

desteklemek için 

neye ihtiyaç var? 

• Ciroyu artırma 

• Karlılığı artırma 

• .. 

• Müşteri Hizmetlerini iyileştirme 

• Maliyetleri düşürme 

• .. 

• Arz ve Talep Süreçleri 

• Değer Önermesi 

• Entegrasyon 

• .. 

• Organizasyonun 

uyumlandırılması 

• Ölçümler 

• .. 

HEDEFLER 

İŞ SÜREÇLERİ 

YETKİNLİKLER 

ARAÇLAR KPI ORGANİZASYON 

 Sistem ve Araçlar 

 Bilgi yönetimi 

 

 İş Becerileri 

 Kültür 

 Görev Tanımları 

 Teşvikler 

 Yapı 

 Tesisler 

 İletişim 

STRATEJİ 
Net olarak 

belirlenmiş 

Strateji 

Süreçleri 

Strateji ile 

paralel hale 

getir 

Strateji Piramidi ve TZY ile Uyum 
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TZY Stratejisi ve Hedefleri 

• Tedarik zinciri yönetimi, söz konusu tedarik zincirinin parçası olduğu değer 

zinciri’ni (value chain) anlamaksızın ve gerek firmaların gerekse kimi 

durumlarda firmaların parçası olduğu kümelerin Stratejik hedeflerine uyumlu 

olmaksızın başarılı olamaz. Dolayısı ile Stratejik Yönetim Yapısı ile uyumlu 

bir Tedarik zinciri geliştirme programı ve performans yönetimi hedeflerinin iyi 

ilişkilendirilmesi, İş hedefleri ile tedarik zinciri hedefleri arasında 

bağlantıların iyi kurulması önemlidir. 

 

• Tedarik zinciri stratejisi, ürün sunma, kapasite planlama, talep 

yönetimi, iletişim ve teslimle ilgili kararların bir modeli olarak 

görülebilir. Tedarik zinciri stratejisinin işletme stratejisi ile 

ilişkilendirilmesi, bir işletmenin ürün ya da hizmetinin üretiminde 

kapsanılan anahtar işletme süreçlerini tanımlamayı içerir. Bu nedenle 

kuruluşlar işbirliği hedeflerine bağlı olarak tedarik zinciri yönetimi için 

hedefler geliştirilmelidir. 
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Tedarik Zincirine Ne Dahildir? 

• Tedarik Zinciri planlama ve uygulamayı içerir 

• Tedarik Zinciri Lojistik ve çok daha fazlasıdır 

• Tedarik Zinciri tedarikten siparişin yerine getirilmesine 

kadar geniş bir alanda aktiftir. 
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Temel Tedarik Zinciri Kavramları 

Ne Dahil-Ne Değil? 
Tedarik Zinciri Yönetiminde temel süreçler: 

 Talep Planlama (Şirket, küme bazında tek bir planlama faaliyetine doğru entegrasyon)  

 Tedarik Planlama (Tedarik Zinciri cevap hızı) 

 Satınalma, işbirliği içinde planlama (collaborative planning) ve tahminleme (forecasting) 

 Gerçek zamanlı - dinamik tedarik 

 Üretim planlama (kısa vade maliyet/kaynak karar araçları) 

 Tedarikçi Geliştirme 

 Müşteri Hizmetleri  

 Şikayetler ve Kalite 

 Lojistik-Nakliye 

 BT (tüm destek faaliyetleri)  

 Depolama ve Dağıtım:  

– Ürün portföyü - kategoriler, ambalaj/paketler, farklı özelliklerde ürün çeşitleme 

– Müşteri / ürün ile düzeyinde hizmet farklılaştırması 

– Kanal gelişme 

– Ağ Optimizasyonu - stok tutma yerleri /kanal ve teslimat 

– Kapasite ve yetkinlik geliştirme ve müşteri için organize olma 

– Performans Ölçümleri 

• Dağıtım kanalı boyunca müşterilere bulunabilirlik ve stok  taahhüdü 

• Tedarik zinciri izleme, değerlendirme ve sevk 
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 Daima Tedarik Zincirine dahil 

 Sıklıkla Tedarik Zincirine dahil 



• Talep Zinciri – tasarım, pazarlama, satış, hizmet ve lojistik fonksiyonları aracılığı ile bir İş’i 

müşterilerine bağlar .  

• Talep Zinciri; Çalışanlar, satıcılar, dağıtıcılar, iş ortakları, vb. gibi Kuruluşlar ve nihai müşterilerin, 

üretilen markalar, ürünler ve hizmetlere talebini tutundurma ve pazarlama faaliyetleri 

(kampanyalar, programlar, taktikler) yolu ile oluşturmak ve dönüştürmek için (satış) kullanılan 

bütünleşik sistemdir. 

• Talebin karşılanması; arz ve talep zincirlerinin analiz ve optimize edilmesini gerektiren bilimsel bir 

süreçtir, tedarik zinciri ve talep zinciri arasındaki buluşma noktası elastikiyetinin ölçümlenmesini 

optimize edilmesini sağlar. 
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Temel Talep Zinciri Kavramları 



Talep Zinciri Yönetiminde temel süreçler: 

• İşbirliği içinde planlama 

 (collaborative planning) ve tedarik 

• Alan yönetimi ve Görsel Sunum 

• Promosyon aktivite ve Mağazacılık 

• Yeni Ürün  Sunum ve Tanıtımı 

 

Talep Zinciri ve Tedarik Zincirleri dağıtım kanalı karmasına bağlı olarak değişir - bir zincirin son 

noktası ile diğerinin başladığı nokta eskisi kadar somut değildir. Bu zincirlerin yapısı ürün ve 

hizmetlere ve müşteri segmenti’ne (Süper / Hipermarket, Bağımsız küçük marketler, toptancılar, 

Markalı mağazalar...) göre değişir.  

 

Hızlı tüketilen ürünlerde ağırlıklı olmak üzere karlılığını maksimize etmek isteyen çağdaş üreticiler, 

ürün / müşteri segmentasyonu faaliyetleri bazında maliyetlerini belgelemeyi ve karlılık tabanlı 

yönetim esasları doğrultusunda (birimden satış, volatilite ve karlılık oranı) ile Talep / Tedarik zinciri 

optimize etmeye odaklanmalı ve detay veri analizlerine büyük önem vermelidirler. 
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Temel Talep Zinciri Kavramları 



Talep ve Tedarik Zinciri Entegrasyonu: 

Satış ve Operasyon Planlama (SOP) 

• Satış ve Operasyon Planlama (SOP), “yeni ve mevcut ürünler için müşteri odaklı pazarlama 

planları ile tedarik zinciri yönetiminin entegre edilmesi sayesinde sürekli olarak rekabet 

avantajı elde etmek için operasyonların stratejik olarak yönlendirilmesi yeteneğini sağlayan 

entegre bir süreçtir. Bu süreç, bütün iş planlarını (satış, pazarlama, ürün geliştirme, üretim, satın 

alma ve finans) tek bir plan kümesi olarak bir araya getirmektedir” (APICS – The Association for 

Operations Management). 

• Satış ve pazarlama aktiviteleri, ticari promosyonlar, üretim, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve 

benzeri konularda farklı departmanlar arasında koordinasyon ve iletişimin artırılması ve tüm 

siparişlerin zamanında ve eksiksiz olarak mümkün olan en düşük maliyette karşılanması amacıyla 

talep, tedarik ve üretimin planlanması için gerekli bilgiyi uygun zamanda sağlanması açısından 

oldukça önemlidir. 

• Bu süreç üst düzey tedarik zinciri performansı elde etmede üreticiler için son derece kritik bir 

süreç olmasına rağmen, çok sayıda şirketin iyi tasarlanmış ve uygulanan satış ve operasyon 

planlama süreçleri bulunmamaktadır veya hatta belki de birçok şirket bu süreci hiç 

uygulamamaktadır. 

• SOP; Süreçler, Organizasyon ve Anahtar Performans Göstergeleri’nin (KPI’lar) izlenmesi ile 

yönetilir. 
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DEĞER ZINCIRLERINI ANLAMAK 

 



Değer Zinciri Nasıl  Tanımlanır? 

Değer Zinciri terimi işletme terminolojisinde ilk olarak Michael Porter (1985) tarafından geliştirilmiş olan 

stratejik bir kavramdır ve (bir kuruluşta) katma değerin nasıl ortaya çıkarıldığına yönelik olan bir modeldir. 

Kuruluşun rakiplere göre güçlü ve zayıf yanları “değer zinciri analizi” yöntemi ile de tespit edilebilir. 

• Değer zinciri, esasen rekabet üstünlüğünün gelişimini incelemeye yönelik sistematik bir yöntemdir. Bu 

itibarla model, bir kuruluşun ana yetkinlik alanlarının tanımlanması ve rekabet üstünlüğü kazanmada 

etkili olan operasyonların tespitinde yararlı bir analiz aracı olarak kullanılmaktadır. Rekabet 

üstünlüğünü bir kuruluşa genel olarak bakarak anlamak mümkün değildir. Rekabet üstünlüğü 

kuruluşun tasarım, üretim, pazarlama, teslimat ve ürün destek hizmetleri gibi gerçekleştirmekte 

olduğu farklı operasyondan kaynaklanmaktadır.  

• Rekabet üstünlüğünü kazandıran operasyonları daha iyi anlayabilmek için, öncelikle genel kapsamı 

ile değer zincirinden başlamak ve daha sonra o kuruluşa özgü uygun operasyonları tespit etmek 

gerekmektedir. 

• Bir örgütün (kuruluşun) rekabet üstünlüğü, değer zincirinde yer alan önemli operasyonları 

rakiplerinden daha iyi yapma becerisinden kaynaklanmaktadır. 
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Kurumsal Değer Zinciri 
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Kuruluşun Altyapısı 

(genel yönetim, muhasebe, finansman, stratejik planlama, BT) 

İnsan  Kaynakları Yönetimi 

(işe yerleştirme, eğitim, geliştirme, kariyer yönetimi) 

Teknoloji Geliştirme 

(ARGE, ürün ve süreç iyileştirme) 

Tedarik Yönetimi, Satınalma 

(hammadde, makina ekipman, işletme malzemeleri temini) 

İç Lojistik 
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elleçleme, 
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Üretim 

Yönetimi 
(Operasyonlar, 

makinalar, iş 

istaasyonları,mo

ntaj, testler,lab) 

Dış 

Lojistik 
(bitmiş ürünlerin 

depolama ve 

dağıtımı) 

Pazarlama 

ve Satış 
(reklam, 

promosyon, 

fiyatlandırma, 

kanal ilişkileri) 

Hizmetler 
(montaj, tamir 

bakım, ürün 
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Birincil Aktiviteler 

Hangi 

aktivitelerimizl

e katma değer 

yükselteceğiz? 

Rekabet üstünlüğü; kuruluşun değer oluşturan fonksiyonlarını rakiplerinden daha ucuz maliyet ile 

yapmasına ya da ürünlerinin kalite ve işlevlerini farklılaştırarak yüksek bir fiyat ile piyasaya sunmasına 

bağlıdır. Dolayısıyla, rakiplerden farklılıklar kuruluşa rekabet avantajı sağlar. 



Değer Zinciri Analizi 

• Değer zinciri analizi, kuruluşun temel amacının kar oluşturmak olduğu üzerine kurulmuştur. Değer, 

müşterilerin kuruluşun ürün ve hizmetlerine ödemeyi kabul ettikleri fiyatlar ile rakiplere kıyasla 

içsel ve ayrıcalıklı üstünlüklerle ölçülür. 

• Değer Zinciri Analizi, kuruluşun operasyonlarını stratejik öneme sahip operasyonlar olarak 

ayrıştırma ve bu operasyonların maliyet ve değer üzerindeki etkilerini anlama yöntemidir. 

• Değer  zinciri ana aktiviteler bazında şu sırayı izler:  

– Fikir, Tasarım ve hammaddeyle başlar, üretim ve pazarlama, satış ve dağıtım ile devam eder, 

en son aşamada kullanıcıya ulaşır ve geri dönüşüme gider.  

– Satın alma, insan kaynakları, ARGE, finans vb. destek aktiviteleri de ana aktivitelere girdi 

sağlar ve onların daha etkili ve verimli olmasını sağlar. Bu faaliyetlerin her biri farklı 

maliyetlere sahip olur.  

– Bu faaliyetlerin iyi şekilde yapılması o kuruluşun ürün veya hizmetlerinin değerini artırır. 

Ayrıca bunların başarılı biçimde yapılması rekabet üstünlüğü için gereklidir. 
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• Değer zincirindeki stratejik operasyonların tam olarak belirlenmesinin ardından ihtiyaç duyulan 

bu operasyonlar arasındaki bağlantıların ve ilişkilerin tanımlanmasıdır.  

• Bağlantının varlığı, bir operasyonun performansının veya maliyetinin bir diğerini etkilemesi 

durumunda ortaya çıkmaktadır.  

• Birincil ve destekleyici faaliyetler arasında bağlantıların olması da mümkündür. 

• Buna göre rekabet üstünlüğü bağlantılı operasyonları koordine etme ve en iyi (optimum) 

düzeyde yönetme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. 

• Değer zinciri operasyonları tek başlarına rekabet üstünlüğü sağlamakla birlikte, değer 

zincirindeki bağlantıların da rekabet üstünlüğü üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir.  

• Ancak bu etkiler çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Bağlantıların kullanılması optimizasyon ve 

koordinasyona imkan sağlayan bilgi akışı ile mümkün olabilmektedir.  

• Bağlantılar sadece bir kuruluşun değer zinciri içerisinde yer almamakta, tedarikçilerin ve 

kanalların (dikey bağlantılar) değer zincirleri ile kuruluşların değer zinciri arasında da ortaya 

çıkabilmekte ve böylece rekabet gücünü destekleyen ek fırsatlar sunabilmektedir. 
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Değer Zinciri Analizi 



Değer Zinciri Operasyonları  

Arasındaki Bağlantılar ve İlişkiler 

• Değer zinciri yaklaşımı söz konusu dikey bağlantıların rollerine dikkat çekerek, bir kuruluşun 

entegrasyonunun doğurduğu potansiyel faydaları daha net olarak tespit edebilmesine imkan 

tanımaktadır. Değer operasyonları arasındaki bağlantılar dört ana nedenden 

kaynaklanmaktadır:  

– aynı fonksiyonun başka şekillerde uygulanması, 

– dolaylı operasyonlarda çaba gösterilerek geliştirilen doğrudan operasyonlarının 

maliyetleri ve performansları, 

– kuruluş içerisindeki operasyonların sahada servise bir ürünü tanıtma ve anlatma ihtiyacını 

ortadan kaldırması, ve 

– farklı şekillerde uygulanan kalite fonksiyonları.  

• Bağlantıların tanımlanması ise, her değer operasyonunun başkaları üzerindeki etkilerini ve 

kendisini etkileyen diğer operasyonlar arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde inceleme sürecidir. 
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Küresel Değer Zincirleri 

• Küresel Değer zincirinde; herhangi bir ürün için değer üretimi süreci genellikle sadece tek bir ülke 

üzerinde yerleşimle sınırlı kalmamakta; üretim süreci pek çok alt aşamaya ayrılarak farklı 

ülkelerde yerleşik kuruluşların dahil olduğu bir iş bölümü bağlamında bütün dünya coğrafyası 

üzerine yerleştirilebilmektedir. 

• Bir başka ifadeyle bazı kuruluşlar, kontrol ettikleri bir değer üretim zincirini/sürecini parçalayarak, 

her bir bölümü ya kendilerine sermaye bağıyla bağlı başka kuruluşlar arasında ya da kendi 

bünyeleri dışında olmakla birlikte kontrol edebildikleri tedarikçi/taşeron konumundaki kuruluşlar 

arasında, ulusal ya da uluslararası düzlemde dağıtabilmektedirler. 

• KOBİ’lerin rekabetçi özellik kazanmalarında, hem yerel pazarlarda hem de uluslararası pazarlarda 

öne çıkabilmelerinde “yükseltme” yapabilmeleri yaşamsal bir önem arz etmektedir. 

• Yükseltme, katma değeri arttırıcı yenilik anlamına gelmektedir ve kuruluşların hayatta 

kalmalarında ve büyümelerinde en önemli etkenlerden biridir. Küme ortamı kuruluşlar için yenilik 

ve yükseltme yapabilmeleri için uygun ortam sağlayabilmesi nedeniyle büyük bir avantaj 

yaratmaktadır.  

 

 



Değer zinciri 

boyunca Katma 

değeri nasıl 

yükseltilebilir? 

Küresel Değer Zinciri Analizi 
(yumurta sektörü örneği) 
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Yem	

Ambalaj	v	elleçleme	
makinaları	ve	ambalaj	

malzemesi	

Kuluçka-kafes	
teknolojisi	

Civciv	

İlaç	

Kuluçkahane	
Tasnif-

Depolama-
Ambalaj	

Toptan	

Perakende	

Toptan	
Gıda	Sanayi	
(kek,	pasta,	
makarna,vb)	

Tüke ci	Türkiye 

Fransa 

Endonezya 

Çin 

Hindistan 

Hollanda 

Hindistan 

Dubai 

Suudi Arabistan 

Hindistan Yumurta üreticileri kümesi 

Değer Zinciri Analizi :Temel hammaddeden (çoğu zaman fikir ve tasarım aşamasından) başlayan ve 
distribütörlerin müşterilere son ürünü teslimi ile (geri dönüşüm dahil) biten değer yaratan birbirine bağlı 
etkinlikler setinin detaylı incelenmesi 



Küresel Değer Zincirlerinde “Yükseltme” 

• Süreçte Yükseltme : Değer zinciri içerisindeki kuruluşların tek tek verimlilikleri (örneğin, stok devir 

hızında iyileştirme, hata oranının düşürülmesi gibi) veya zincir bağlantıları arasındaki işlerin (örneğin 

teslim sürelerinin kısalması, daha hızlı teslimat gibi) daha verimli yapılarak iç süreçlerin rakiplere göre 

etkili ve verimli hale getirilmesi. 

 

• Üründe Yükseltme : Eski ürünlerin yenilenerek veya yeni ürünlerin tasarlanıp üretilerek rakiplerden 

daha hızlı bir şekilde pazara sunulabilmesi. 

  

• Fonksiyonel Yükseltme : Bazı faaliyetlerin değiştirilerek, eklenerek, farklılaştırılarak kuruluş 

içerisinde yeni yetenekler kazanılması (örneğin dış kaynak kullanımıyla muhasebe, lojistik gibi 

faaliyetlerin farklılaşması) veya değer zinciri içerisinde başka bağlantılar içerisine girilmesi (örneğin, 

tasarım fonksiyonunun eklenmesiyle sadece üretim yapan bir kuruluşun tasarımcı-üretici olması) 

 

• Zincirleme Yükseltme : Yeni bir değer zincirine geçerek daha rekabetçi ve katma değerli ürün veya 

hizmetlere geçilebilmesi (örneğin, elektronik parçası üretiminden zaman içerisinde televizyon veya 

bilgisayar üretimine geçilerek farklı bir değer zinciri içerisinde yer alabilmek) 

 

• Küresel Yükseltme : Değer zincirinin bir diğer ülke sınırı içerisinde bulunan faaliyetini ya bulunduğu 

bölge/ülke içinde gerçekleştirmek üzere girişimde bulunmak ya da kuruluşun faaliyet alanını diğer 

ülke içine kadar genişletmek (satın almalar, ortaklıklar, veya yeni kuruluşta doğrudan yabancı yatırım) 

Değer zinciri 

boyunca 

Katma 

değerimizi 

nasıl 

yükselteceğiz

? 



Değer Zinciri Analizi nasıl yapılacak? 

1. Değer zinciri haritalama, değer zinciri sisteminin görsel temsilinin çizilmesi ve iş 

faaliyetleri (işlevler), yönetişim yapıları ve bağlantıların yanı sıra, değer zincirindeki 

destek unsurlarının tespit edilmesi. 

2. Temel değer zinciri haritasına rakamlar ekleme yoluyla, ölçümleme ve açıklama 

getirmek, örneğin değer zincirinde benzer işlev gösteren aktörlerin sayısı, ürün veya 

belirli bölümlerinin pazar payları hacmi gibi. 

3. Değeri zincirlerinin ekonomik analizi, örneğin değer zinciri içerisindeki aktörlerin, 

değişik aşamalardaki üretim maliyeti, gelir ve marjlarının mümkün olan detayda 

belirlenmesi. 

4. Diğer ülkeler veya benzer sektörlerde rekabet edilen sektör oyuncularının 

faaliyetlerinde önemli parametrelerin karşılaştırılması, yani ekonomik performans 

analizinde kıyaslanabilir kriterler kullanma amacı ile seçili kriterlerde gelişme 

fırsatlarının belirlenmesi. 

5. Seçili değer zincirindeki aktörler için kümelenme bakış açısıyla yükseltme 

fırsatlarının belirlenmesi. 

6. Yükseltme fırsatları için olası yeni iş modeli fikirleri ve seçenekleri ve olası bir yol 

haritası önerilmesi. 
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Değer Zinciri - Metodolojik Yaklaşım 
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Pazar Analizi 
Değer Zinciri 
Haritalama 

Performans 
Kıyaslama 

Performans 
iyileştirme fırsatları 

Analizi 

Yükseltme Fırsatları 
ve Öneriler 

• Sanayi 

Trendleri 

• Pazar 

Payları/trendler 

• Fiyat Trendleri 

• Rekabet 

politikaları 

• Küresel değer 

zincirleri 

ilişkileri 

• Teknoloji 

trendleri 

• Küresel ticaret 

politikaları 

 

• Küme aktörleri 

ve ekosistem 

• Ürün ve Pazar 

segmentleri 

• Değer zinciri 

faaliyetleri 

• Değer Zinciri 

oyuncuları 

• Sanayi Yapısı 

• Düzenleyiciler 

• Ticari Dağıtım 

ağları 

• İlişkiler ve 

yönetişim 

• Maliyet 

unsurları 

• Çevrim 

maliyetleri 

• Katma değer  

• Verimlilik 

• Ticari bariyerler 

(vergi/vergi 

dışı) 

• Altyapı 

(fiyat/kalite vb.) 

• İdari/hukuki 

engelleyiciler 

• Pazar yapısı ve 

rekabet 

politikaları 

• Girdi maliyet 

yapısı 

• Fiyat 

kısıtlayıcıları 

• Ürün kalite ve 

standartları 

 

• Yurtiçi 

• Yurtdışı 

• Uluslararası 

Sektörel ve 

Küme örnekleri  
• Kümelenme 

bakış açısıyla 

yükseltme 

fırsatlarının 

belirlenmesi. 

• Yükseltme 

fırsatları için 

olası yeni iş 

modeli fikirleri 

ve seçenekleri 

ve olası bir yol 

haritası 

önerilmesi. 



TZY ve Değer Zinciri Yönetiminde  

Rekabet Stratejisinin Önemi 

• Stratejik Yönetim Yapısının eksikliği veya olmaması ve/veya 

Tedarik zinciri geliştirme programı ile performans yönetimi 

hedeflerinin iyi ilişkilendirilememesi TZY ve Değer Zinciri 

Yönetiminde en büyük tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

• Verilerle analiz edilerek kararlılıkla takip edilen belirgin Rekabet 

Stratejisi Küme paydaşlarına en üst ortak hedef olarak bir arada 

bulunma amacı verir. 
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Değer Zinciri bakış açısıyla 

Kümelerde Temel  

Rekabet Stratejisi Yaklaşımları 
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Rekabette Kalite Odağı 

• Günümüzde rekabetin ana hedefi müşteridir. Müşteriyi elinde tutmak 

için tüm çabaları gösteren, müşteriyi tatmin eden işletmelerin, 

rekabetteki başarı şansı da yüksek olacaktır. 1980 ve 1990’ların en 

hızlı gelişen rekabet araçlarından birisi kalite olmuştur. Rekabet 

yoğunlaştıkça “yaptığını satan” işletme anlayışı yerini “satılabilir 

olanı yapan” işletme anlayışına bırakmıştır.  

 

• Kalite, işletmelerin daha fazla kar etmeleri için değil, işletmelerin 

varlıklarını sürdürebilmeleri için zorunlu hale gelmiştir 
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Kalitenin 8 boyutu 

• Performans 

• Özellikleri 

• Güvenilirlik 

• Uygunluk 

• Dayanıklılık 

• Servis 

• Estetik 

• Algılanan kalite 
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Ürün ve hizmetlerimizi 

ayrı ayrı , kalitenin 

farklı boyutları ile 

değerlendirmeliyiz? 

Müşteri ne için para ödüyor, 

ödemek istiyor? 

 

Hangi müşteri? X Kaç 

müşteri? 

 

rekabet ne durumda? 

Nasıl daha çok 

müşteri 

edineceğiz? 

Nasıl yüksek fiyat 

isteyebiliriz? 

Nasıl daha çok kar 

ederiz? 



Rekabet Stratejileri Neler Olabilir? 

1. Maliyet Liderliği/Düşük Maliyet stratejisi : Rakiplerine kıyasla daha 

yüksek verimlilik 

1. Düşük maliyetli rekabet stratejisi 

2. Geniş kitle Pazarı 

3. Verimli-ölçekli tesisleri 

4. Maliyet azaltma 

 

2. Farklılaşma stratejisi : Benzersiz / üstün değer, kaliteli, özellikleri, 

hizmet, iş yapma şekli, iş ağları, ortaklıklar  

1. Geniş kitle pazarı 

2. Eşsiz ürün / hizmet 

3. Yüksek Fiyat 

4. Daha az fiyat duyarlılığı 

 

3. Odaklanma stratejisi  

– Maliyet-Odaklı 

1. Düşük maliyetli rekabet stratejisi 

2. Pazar segmentinde odaklanma 

3. Niş odaklı 

4. Pazar segmentinde Maliyet avantajı 

– Farklılaşma Odaklı 

1. Belirli bir grup ya da coğrafi pazar odak 

2. Hedef pazar farklılaşması 

3. Dar hedef Pazarın özel ihtiyaçları 
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Maliyet 
Liderliği 

Farklılaşma 

Maliyet 
Odaklı 

Farklılaşma 
Odaklı 

Düşük Maliyet Farklılaşma 
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Belirli bir endüstri ya da pazar segmenti içinde kuruluşların ürünleri veya hizmetlerinin rekabetçi 

konumunu iyileştirmeye odaklanır. 
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Maliyet Liderliği Riskleri 

 

Maliyet liderliği sürdürülebilir 

değildir: 

• Rakipler taklit eder. 

• Teknoloji değişir. 

• Maliyet liderliği için gerekli 

unsurlar yıpranır 

Maliyet odaklılar segmentlerde 

daha da düşük maliyete 

ulaşabilrler 

Farklılaşma Riskleri 

 

Farklılaşma sürdürülebilir 

değildir: 

• Rakipler taklit eder. 

• Farklılaştıran özellikler 

alıcılar için daha az önemli 

hale gelir. 

Maliyet avantajı kaybolur. 

Farklılaşma odaklılar 

segmentlerde daha da düşük 

farklılaşma elde ederler. 

Odaklanma Riskler 

 

Odaklanma stratejisi taklit 

edilebilir: 

Hedef segment yapısal olarak 

çekiciliğini yitirir: 

• Yapısı aşınır. 

• Talep kaybolur. 

Daha geniş hedefli rakipleri 

segment sahiplenir: 

• Segmentin diğer 

segmentlerden farkı azalır 

• Daha geniş bir yelpazenin 

avantajları artar 

Yeni odaklananlar ortaya 

çıkarak sanayiyi alt-

segmentlere bölerler 

Stratejik Alternatifler (Riskler) 

 



Rekabet Avantajı Olarak  

“Hızlı Hareket ve Cevap Verme” Stratejisi, örnekler 
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“Hızlı Cevap Verme - Hızlı Balık” Stratejisi 
Bir diğer stratejik seçenek, rakiplerden daha hızlı hareket etme, elini çabuk tutma, zamanı çok iyi 

değerlendirme üzerine kuruludur. Hızlı cevap stratejileri, birçok biçimlerde ortaya çıkabilir. 

Bunlar; 

• Yeni Ürünler Geliştirme: Hızlı cevabın en bariz tipi rakiplerden önce yeni bir ürün geliştirmedir.  

• Ismarlama Ürünler: İşletmeler günümüzde, siparişe dayalı üretimde gelişmiş yeni ürün 

teknolojisiyle hızlı hareket edebilmektedir. Örneğin; 3 hafta süren sipariş teslim süresini 3 güne 

kadar indirmeyi başarmak, büyük rekabet avantajı sağlayabilir 

• Mevcut Ürünleri İyileştirme: Mevcut ürünlere yeni fonksiyonlar ve diğer ek özellikler katarak, 

sürekli tüketici gözündeki değerini yükseltme faaliyetidir. (Örnek: Japon tüketici elektronik firmaları 

bu konuda çok başarılıdırlar.) 

• Ürünlerin Firmaya Sipariş Verme Zamanını Kısaltma: Burada siparişlerin işletmeye gelmesini 

geciktiren bazı işlem ve prosesler azaltılmakta ve alınan siparişler süratle üretime verilmektedir. 

(Bu konuda Benetton, tüm Dünyadan aldığı siparişleri yedi günden daha kısa sürede 

karşılamaktadır.) 

• Pazarlama Çabalarını Yeni Pazar İhtiyaçlarına Uyarlama: Kuruluşun, yeni girdiği bir pazara, 

müşterinin istekleri doğrultusunda uyum göstermesini o pazarın, müşterilerine uygun ürün 

planlama, reklam yapma, ambalaj geliştirme gayretlerini geliştirmesiyle ilgilidir. (Arap ülkelerinde, 

Müslüman ülkelerde, Türki Cumhuriyetlerde, önemli bir avantaja dönüşebilir) 

• Müşteri İsteklerine ve Sorularına Cevap Verme: Müşteriler işlerinin hızlı yapılmasını, 

sorunlarının çabuk cevaplandırılmasını arzularlar. Bu konuda daha hızlı hareket eden Kuruluşlar 

rekabet avantajı sağlarlar. (Örneğin; araba kredisi almak üzere bankaya başvuran bir müşteri, bu 

işlemi 3 günde de 30 dakikada da sonuçlandırabilir. Hızlı hareket eden rekabet avantajını 

yakalayabilmektedir.)  
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“Hızlı Cevap Verme - Hızlı Balık” Stratejisi 

• Bir pazarda çok ağır hareket eden kuruluşlar başa baş rekabetten kaçınabilirler: Rakiplerinden 

daha hızlı hareket ederek yeni ürün geliştiren ya da mevcut ürünleri iyileştirebilen kuruluşlar, 

yavaş hareket eden rakiplerin yenilgiye mahkûm olduklarını anlar ve rekabeti bırakabilirler.  

• Çok hızlı hareket eden kuruluşlar, müşterilerin nezdinde yüksek değere sahiptirler: Ayrıca, sadece 

yenilik yapan kuruluşlar değil bunun yanında, aynı teknik nitelikteki ürünlerini rakiplerinden daha 

hızlı bir biçimde müşterilerine teslim eden kuruluşlar müşterilerinin nezdinde daha önemli değere 

sahiptirler. 

• Sorunları daha hızlı çözen kuruluşlar kendilerine mal satan kuruluşların de hareket etmelerine 

cesaret verirler:  

– mal satanlarla üretici kuruluşların koordinasyonu, yeni ürünlerin hızlı üretilmesi için gereklidir. 

Hızlı cevap stratejisi, mal satan kuruluşların elinde bir pazarlık gücü olarak ortaya çıkabilir. 

Örneğin; hızlı hareket eden ve yenilik yapan kuruluşlar mal satın aldıkları kuruluşların da 

kendilerine yenilikçi ve hızlı olarak ayak uydurmalarını isteyebilirler. 

• Hızlı cevap verme, tüm biçimleriyle, sadece bir farklılaştırma stratejisi değildir. Çünkü hızlı cevap 

stratejisi müşteri için yeni bir ürün üretme, bir ürünü iyileştirme ya da bir yönetsel karar konusunda 

süratli cevap verme olanağını gerektirir. 

• Hızlı cevap verenler piyasaya rakip olarak giren yeni kuruluşlarla ve ikame mallarla yenilikte 

öncülük ya da liderlik yaparak başa çıkabilirler. 
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Rekabet Stratejileri Tercihleri ve  

Değer Zinciri Operasyonları Arasındaki İlişki 

• Farklılaşmanın etkinliği ve düşük maliyet stratejileri farklı yetenekler, kaynaklar ve yetkinlikler 

öngörmektedir. Özellikle, pazarlama ve müşteri ilişkileri konusundaki beceriler pazarlama 

farklılaştırma stratejileri için önemli iken Ar-Ge ve ürün mühendisliği yetenekleri ürün farklılaştırma 

stratejileri ve süreç etkinliği ve mühendisliği ise düşük maliyet stratejilerinde öne çıkmaktadır.  

• Bu strateji, hedef müşterilere yönelik eşsiz bir hizmet veya ürüne veya bu ürün veya hizmetlerin 

benzersiz veya benzerlerinden çok iyi bir şekilde sunulmasına yöneliktir. Bu noktada müşterilerin 

algılarını farklılaşmaya uygun olarak değiştirme, markalaşma ile mümkün olabilmektedir.  

• Kuruluşun kar marjı veya potansiyel karı bu operasyonları etkin bir şekilde geçekleştirebilmesine 

bağlıdır. Burada hedeflenen müşterinin değer zincirindeki toplam maliyetlerin üzerinde bir miktarı 

ödemeyi kabul etmesi olacaktır.  

• Değer zincirinde maliyet analizi, var olan değer zinciri operasyonlarından kaynaklanan maliyetler 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Operasyonel maliyetlerin veya malların belirgin bir oranını 

oluşturan operasyonlar maliyet analizi için ayrıştırılmalıdır. Benzer maliyet etkenleri bulunan 

operasyonlar ve önemli bağlantılar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 

72 



Küresel Örnekler 

73 
(250K) R 



Veri Madenciliğinin önemi 

• Başarılı sonuç vermiş ve önemli katma değer yaratmış Küresel Tedarik ve Değer 

Zinciri Analizi deneyimlerde öne çıkan ortak payda, hem pazarlar, hem de incelenen 

kuruluşlar özelinde detay bazda kayıt tutulmuş ve bu kayıtların işlenebilir halde veriye 

dönüştürülmüş ve analizi yapan kurumlar ile paylaşılmış olmasıdır. 

• Değer Zinciri analizi daha geniş kapsamlı alt sektör verilerinin de incelenmesini ve 

detay analiz yöntemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir, bu da kayıt içi ekonominin 

ve sistematik değer bazlı yönetim alışkanlığının yaygınlaştığı örneklerde daha dikkate 

değer sonuçların alınmasını teyit eder nitelikte bir diğer göstergedir.  
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Ana 
Hammadde 

Amlalaj 

Dolum Amortis
man 

Nakliye 

Dağıtım 
maliyeti 

İndirimler 

Pazarlama Faal. Gid. 

Perakende 
Marjı 

Brüt Cİro 

Tohumdan-içeceğe   
11MM USD 

İçecekten mamule~14 MM USD Mamulden Müşteriye:   
~5 MM USD 

Müşteriden tüketiciye:   
~20 MM USD 

Karlılık 

Tohumdan-Mideye 
İçecek Değer Zinciri Rekabet 

Kıyaslaması 

Rakamlar gerçeği 
yansıtmaz, yanıltıcıdır 

• Kuruluş Tedarik Zinciri 

• Rakip Tedarik Zinciri 
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South Africa’s Juice Market in profit 
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Pazarın çekiciliği 

Yarat 

UV yatırım Stratejisi 

KV Yatırım Stratejisi 

Gözden Geçir 

Kaynak: BMI; Nielsen, Canadean  

Kürenin boyutu Pazarın yarattığı toplam karlılığa karşılık gelmektedir ürün segmenti 1 

ürün segmenti 2 

ürün segmenti 3 

ürün segmenti 4 

ürün segmenti 5 

ürün segmenti 6 

ürün segmenti 7 

Hangi segmente yatırım yapmalı? 
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 Değer Zinciri Analizi örnekleri 
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Kahramanmaraş Metal Pişirici Mutfak Eşyaları  
Kümesi Ekosistemi ve Değer Zinciri Haritası 

Industry	Bodies		
• Ministry	of	Science	and	Industry	and	Technology	
• Ministry	of	Economy	
• Ministry	of	Transport	
• SME	Development	and	Support	Organiza ons	
• Turkish	Industry	&	Business	Associa on	
• The	Union	of	Chambers	and	Commodity	Exchanges	

of	Turkey	

• Istanbul	Minerals&	Metal	exporters’	Associa ons	
• Associa ons	of	Stainless	Steel	Industrialist’	and	

Businessmen	
• Turkish	Iron	and	Steel	Producers	Associa ons	
• Turkish	Aluminum	Industrial	Associa on	
• Turkish	Housewares	Associa on	
• World	Trade	Organiza on 

Legislation- Government & Policy: 
• Constitution of Turkey 
• Turkish Commercial Law,  
• Turkish VAT Law No:3065 
• Environmental Law No:2872,  
• Labor Law No: 4857,  
• Social Security and  General Health Insurance Law No:5510 
• Banking Law No:5411 
• Capital Markets Law No. 2499 

• Free Trade Zones act dated 6 June 1985 
• Collective Labor Agreement, Strike and Lock-Out act (Law No.2822) 
• Trade Unions Law No. 2821 
• Competition Act 
• Export Regime  
• Import Regime 
• Trade and Cooperation agreements 
• Bilateral Investment Treaties 
• Free Trade Agreement 

Metal	–Suppliers	
-Roll	INOX		
-Roll	Iron	
-Roll	ALU	
-Alu	cast	
-Inox	bars	

Alu	.Metal	Base	

Equipment	
Suppliers	

Industrial	
Design		

	

Spare	Parts	
Suppliers	

Plant	
Establishments	

Consultancy	

Construc on	

Accessory/
Component	
Suppliers	

Export	
Market	

Domes c	
Market	

Retail	
• Catalogs,	Internet	Retailers	&	TV	
• Manufacturer	Website	
• Manufacturer	Branded	Store	
• Department	Stores	
• Direct-to-Retail		
• Drug	Stores	
• Gourmet,	Gi ,	Novelty	&	Souvenir	Stores	
• Hardware	Stores	&	Home	Centers	
• Home	Furnishings	&	Appliances	
• Mass	Merchants	&	Supercenters	
• Specialty	Stores	
• Supermarkets/Food	Stores	
• Discount/Variety	&	One	Price	Stores	
• Warehouse	Clubs		

Wholesale	
• Agents	
• Brokers	&	Traders	
• Importers/Exporters	

	

Primary	Raw	
Material	
Suppliers	

Processing	Aids	
Material	
Suppliers	

Financial	
Ins tu ons	

Outbound	
Logis cs/

warehousing	
Maintenance	

Services	

Research	&	Development:	
-USKIM	
-ARTEM	
-Techno	Park	

Labs:	
Independent	

	

Regional	
Development	

Agency	

Stainless	Steel	

Packaging	Suppliers	

Handles	

Glass	Covers	

-Plas cs	
-Bakelite	
-Glass	
-Silicone	
-Rubber	
-Coa ngs	
-Dye	

Tool	/Mold/Dies	
Manufacturers	

Engineering	

SME	Dev’t	
Organiza on	
KOSGEB	

-Oil	
-Lubricants	
-Chemicals	
-Abrasives	
Etc.	
	

Pre-Shipment	
Quality	

Inspec on		

Energy	Suppliers	
-Electricity	
-Fuel	
-Gas	

Home	
Consumers	

Industrial	
Users	

Large	Scale	:	2	 Medium	Scale15	 Small	Scale	:		13	

Non-s ck	
coated	 Medium	Scale	:2	 Small	Scale	:		6	

Local	
Manufacturers
/Integrators	

	

Large	Scale	:	1	 Medium	Scale:2	

Medium	Scale	:1	 Small	Scale	:		2	

Recycle	

Process	Design	

Ins tu onal	players	&	
Secondary	Stakeholders	

Sector	Specialists	

Infrastructure	
Specialists	

Kahramanmaraş	Metal	Cookware	Cluster	Ecosystem	&	Value	Chain	

Global	
Manufacturers	

Compe tors	form	
Turkey	

Core	VC	Actors	

Core	fir

m

s 	

Designers		
		

Accessory/
component	
Suppliers	

Local	
Manufacturers/
Integrators	

Intermediaries	/	
Route	to	
Market	

Intermediaries	/	
Route	to	Market	

Users/
Consumers	

Intermediaries	

Material	
Suppliers	

Intermediaries	

Medium	Scale	:1	 Small	Scale	:		2	

Turnover:	74,7MUSD	
Margin:	16%	
Labor:	850	People	

Turnover:	16	MUSD	
Margin:	15%	
Labor:	125	People	

Turnover:	14	MUSD	
Margin:	10%	
Labor:	290	People	

Turnover:	1,7MUSD	
Margin:	15%	
Labor:	50	People	

Turnover:	2MUSD	
Margin:	10%	
Labor:90	People	

Turnover:	10MUSD	
Margin:	10%	
Labor:35	People	

Turnover:	9MUSD	
Margin:	7%	
Labor:25	People	

Turnover:	162MUSD	
Margin	:	13%	
Labor:	2,470	People	

Turnover:	30	MUSD	
Margin:	13%	
Labor:	415	People	

Turnover:	3,7MUSD	
Margin:	12%	
Labor:	140	People	

Turnover:	19MUSD	
Margin:	9%	
Labor:	60	People	

Profit	Margin:	15-20%	

Margin:	15-30%	

Margin:	15-20%	

Turnover:	72,4MUSD	
Margin:	12%	
Labor:	1,297	People	

Turnover:	15,2MUSD	
Margin:	10	%	
Labor:	323	People	

Turnover:	9,6MUSD	
Margin:	15%	
Labor:	210	People	

Turnover:	8,8MUSD	
Margin:	10%	
Labor:	174	People	

Turnover:	18,4MUSD	
Margin:	13%	
Labor:	384	People	

Turnover:	180MUSD	
Margin	:	24MUSD	Value	Contribu on		
Labor:	2,854	People	Employed	

Turnover:	53	MUSD	
Margin	:	6	MUSD	Value	Contribu on		
Labor:	615	People	Employed	

Turnover:	180MUSD	
Margin	:	30MUSD	Value	Contribu on		
Labor:	3,469	People	Employed	



Paslanmaz Çelik Tencere Değer Zinciri 

”markalı web sitesi kanalı "(IndAvg=22cm çap,h=12cm,çelik kapak)  
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Kahramanmaraş Metal Pişirici Mutfak Eşyaları  
Kümesi Değer Zinciri Rakamsal Analiz Örneği 
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Stainless Steel Pot Value Chain sold at "brand web store"(IndAvg=22cm diameter,h=12cm,steel lid) 

Primary	
	inputs	

Manufacturing	
	costs	

Overheads	 Distribu on		
Costs	

Product	

Incremental	Value	
TL/pcs	Sold	

Total	
Value=Retail	

Price		
TL/pcs	sold	



Rekabet Stratejileri  
Örnek Analiz ve Strateji Geliştirme Araçları 
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SWOT (GZFT) Analizi 

İç Faktörler 

Güçlü Yanlar Zayıf yanlar 

• Hammadde ile ilgili güçlü yanlarımız?  • Pazarlama zafiyetlerimiz nelerdir?  

• İnsan kaynaklar ile ilgili güçlü yanlarımız? • Dağıtım zafiyetlerimiz nelerdir? 

• Yerel avantajlarımız nelerdir? • Üretim zafiyetlerimiz nelerdir? 

• İklimsel avantajlarımız nelerdir? • Girdiler ile ilgili zafiyetlerimiz nelerdir? 

• Maliyet avantajlarımız nelerdir? • Yeterli finansman kaynağımız var mı ve bu kritik mi?  

• Dağıtım ağı ile ilgili güçlü yanlarımız? • Sanayimiz birlikte çalışma konusunda yetnekli mi?  

• Bize özel ayrıştırıcı özellkli kaynaklarımız neler?  
• Sanayi, iş ortamı ve altyapı ile ilgili temel politika darboğazları 

nelerdir? 

• Bu varlıklarımızı, avantajımız için  nasıl değerlendiriyoruz? 
• Kamu kurumları sanayiyi destekleme veya düzenlenme konularında 

ne kadar etkin? 

• Kamu politikaları ve kurumları yönünden bizi güçlü kılan 

yönler nelerdir? • Başka hangi zayıflıkları sanayiyi zora sokuyor? 
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Dış Etkenler 

Fırsatlar Tehditler 

• Sanayi için büyüme yönleri nelerdir? • Neler ters gidebilir? 

• Potansiyel niş ürünler veya pazarlar nelerdir? • Rekabet ne yapıyor?  

• Gerçekleşmemiş katma değer fırsatları var mı? • Bizi etkileyebilecek önemli yerli trendler nelerdir?  

• Ulusal veya uluslararası yeni pazara giriş imkanları var mı? • Bizi etkileyebilecek önemli küresel trendler neler? 

• Hangi kamu kurumları (elçilikler, odalar, dernekler) dış 

pazarlara erişimde yardımcı olabilir? • Uluslararası piyasalarda nasıl göründüğümüzü biliyor musunuz? 

• Hangi iletişim araçları daha fazla iletişim; bilgi-internet 

portalları ve haber bültenleri için uygun aday olabilir? 

• Bizim ürünlerimizin yerini alabilecek ikame ürünler var mı?  

 

• Hangi anahtar trendler (piyasa, ticaret ve sanayi politikaları) 

yeni fırsatlar inşa ediyor? 

• Uluslararası çalışma standartları karşılıyor muyuz? 

 

• Doğrudan rekabet ohalinde olduğumuz ürün / endüstri 

segmentleri hangileridir? Ne yapıyorlar? 

• Uluslararası kalite ve tüketici güvenlik standartlarını karşılıyor muyuz? 

 

  



GZFT Stratejileri Oluşturma 
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GF Stratejileri 

Fırsatlardan yararlanmak için 
güçleri kullan 

ZF Stratejileri 

Zayıfları iyileştirerek 

Fırsatlardan yararlanmak 

GT Stratejileri 

Güçlerden yararlanarak 
Tehditlerden kaçın 

ZT Stratejileri 

Zayıfları minimuma indir ve 
Tehditlerden kaçın, savunma 

planlarını hazırlamaya 
yarayan stratejilerdir 

 

Güçlü Yönler (G) 

Sadece 5-10 en güçlü 

Zayıf Yönler (Z) 

Sadece 5-10 en zayıf 
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Ürün Yaşam Döngüsü 
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Emekleme Büyüme Olgunlaşma Düşüş 

Rekabet türbülansı: 

fiyat ve dağıtımın en 

zayıf rakipleri zora 

soktuğu dönem 

Zaman 

S
a

tı
ş

la
r 

Ürün ve Hizmetlerimiz 

hayat eğrilerinin 

neresinde? 

Hem Bölgemizi hem de 

Tüm sektörü göz önüne 

almalıyız! 



Portföy Analizi-BCG Matrisi 

Örnekler 

• Boston Consulting Group'un yarattığı bir analiz yaklaşımına göre 

– büyüyen pazarda büyük pazar payı yakalayan ürünler ”yıldız”, 

– sabit pazarda (doyuma ulaşmış pazar) yüksek pazar payı yakalamış ürünler ”nakit ineği",  

– sabit büyüklükte pazarda düşük pazar payında olan ürünler ”köpek",  

– büyüyen pazarda küçük pazar paylı ürünler ise ”soru işareti" olarak nitelendirilir. 

 

• Pazarlama odaklı pek çok şirket ürününün zamanla bir “nakit ineği” olmasını ister, ki adı üstünde 

ondan para sağsın. “Omo”, “Alo” gibi deterjan pazarının liderleri iyi birer” nakit ineği” örneğidir. 

• “Activia” gibi bir ürün ise” yıldız” için iyi bir örnektir. 

• “Cola Turka” tam bir “köpek” örneğidir. 

• Bunun yanı sıra büyümekte olan pazardaki küçük pazar paylı ürün; yani “soru işareti” güzel bir 

örnek de "malatya pazarı" kuruyemişleridir. (pazar olarak paketlenmiş kuruyemiş pazarı alınırsa) 
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Portföy Analizi-BCG Matrisi (fiktif örnek) 
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• Soru işaretleri - Büyüyen pazara 

karşılık düşük pazar payını ifade 

eder. Kuruluş pazar payı elde 

etmek için harcama yapabilir; 

ancak yatırımın sürekliliği için 

maliyeti düşüremeyebilir. 

• Yıldızlar - Büyüyen pazarda 

yüksek pazar payını ifade eder. 

Tecrübe eğrisi sayesinde masraflar 

zamanla azalır. 

• Nakit inekleri - Doygun ve 

durağan pazarda yüksek pazar 

payını ifade eder. Nakit sağlamak 

için birim masraf seviyesini 

rakiplerinkinin altında sürdürür. 

• Yaramaz Çocuklar (Köpekler) - 

Küçülen pazarda düşük pazar payı. 

Portföydeki bu ürün, nakit, zaman 

ve kaynakları tüketir. Ortadan 

kaldırılmalı veya diğer ürünleri 

desteklemesi için muhafaza 

edilmelidir. 

küre büyüklüğü: Şirket cirosundaki payı Şirket ürünlerinin Türkiye Pazar payları maxis

ÜRÜN

Görece Pazar 

Payı

Pazarın 

Büyüme Hızı

Şirket 

Satışları MTL 

(2012BP)

Türkiye Toplam 

MTL 2012*

Rekabet 

2011

Şirket 

Pazar payı Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column2 Column3

SÜTLÜ TATLI 81.82% 10.00% 18.6 80.0 55.00% 45.00%

PASTA 33.33% 10.00% 5.0 51.4 75.00% 25.00% 0.4905603 0.9409091

DONDURMA 11.11% 15.00% 5.6 1,100.0 90.00% 10.00% 0.1173079 0.225

UNLU MAMULLER 25.00% 5.00% 2.1 206.4 80.00% 20.00%

ÇİKOLATA 4.17% 10.00% 0.6 900.0 96.00% 4.00% küre büyüklüğü: Pazar büyüklüğündeki payı

Industry Life Stage

Özsüt Pazar Payı 31.79 2,337.83           1.36% Maturity 4

Şirket ürünlerinin Türkiye Pazar payları Saturation 3

ÜRÜN

Görece Pazar 

Payı

Şirketin 

Büyüme Hızı 

(2012 BP vs 

2011)

Şirket 

Satışları MTL 

(2012BP) Decline 2

SÜTLÜ TATLI 81.82% 20.78% 18.6 Withdrawal 1 unfavourable

PASTA 33.33% 40.07% 5.0

DONDURMA 11.11% 42.66% 5.6

0 0.00% 33.17% 0.0

UNLU MAMULLER 25.00% 15.47% 2.1

ÇİKOLATA 4.17% 22.44% 0.6

0 0.00% 25.00% 0.0

Türkiye Pazarında STP Pazar Payı

Özsüt Ürün grubu payları Türkiye Pazar Dağılımı (ürün grubu bazında)
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ürünlerimizin 

durumu 

nedir? 

Karlılıklarına 
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bakmalıyız 

Ürünlerimizin 

gelecekteki  

durumu ne 

olacak? 

Karlılıklarına 

/da bakmalıyız 



Portföy Analizi-GE İş Ekranı 

• Portföy Analizi; Stratejik İş Birimlerini, rekabetçi güçlerine ve faaliyet gösterdikleri piyasanın ne 

kadar çekici olduğuna göre analiz eder. 

• Matriste; her bir iş birimi, çekicilik ve güç gibi bir dizi göstergeye göre konumlandırılmış olup, 

dokuz alan bulunmaktadır.  

• Portföy Analizi, ayrıca, işin büyüklüğu ve pazar payını da gösterir. 

 

Göstergeler şunlardır: 

• İşin güçlü yanlarına dair göstergeler: 

• Pazar payı, satış gücü 

• Pazarlama, müşteri hizmetleri  

• AR-GE, üretim 

• Dağıtım, mali kaynaklar,  

• İmaj, ürün grubu yelpazesi,  

• Kalite, idari beceriler 

• Pazarın çekiciliğine dair göstergeler: 

• Pazarın büyüklüğü ve büyüme oranı  

• Konjonktür, rekabetçi yapı 

• Giriş engelleri, karlılık 

• Teknoloji, enflasyon, mevzuat  

• Mevcut işgücü, sosyal konular  

• Çevre, politika ve yasalar 
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Portföy Analizi-GE İş Ekranı  (fiktif örnek) 
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Yatırım yapma ve büyüme stratejileri:  

Matristeki yeşil hücrelerde yer alacak stratejik iş birimleri veya ürün segmentler için uygulanacak stratejilerdir. Karlılığı artırmak için 

büyüme stratejisi izlenmelidir. Satış hacmi ve Pazar payını artırmak için yatırım yapılmalıdır. 

Seçici yatırım stratejileri:  

Matrisdeki sarı bölgelerde yer alacak stratejik iş birimleri veya ürün segmentler için uygulanacak stratejilerdir. Mevcut yatırımlarla mevcut 

pazar payını korumak esastır. 

Geri çekilme ve tasfiye stratejileri:  

Matrisdeki kırmızı bölgelerde yer alacak stratejik iş birimleri veya ürün segmentler için uygulanacak stratejilerdir. 

Maliyetleri düşürme, ürünleri azaltma, boş makine, araç gereç satma, karlılığı düşük stratejik iş birimlerini kapama gibi stratejilerdir. 

Hangi işlerde 

kalmalı? hangi 

işlere girmeli? 

Neden? 

Ürün (Ocak-Eylül 2012)
Rekabet

çi Güç

Pazar 

Çekiciliği 

(Bkar%)

Pazar 

Büyüklüğü 

MTL

Şirket 

satışları 

MTL (2012 

BP)

Rekabetin 

satışları 

MTL

Şirket 

Pazar Payı 

%

Pazarın 

Büyüme 

Hızı

1 SÜTLÜ TATLI 3.71 35.24 300.0 18.6 281.4 35.00% 10.0%

2 PASTA 3.89 23.66 50.0 25.7 24.3 20.00% 10.0%

3 DONDURMA 2.39 40.67 1,100.0 5.6 1,094.4 0.51% 15.0%

4

5 UNLU MAMULLER 2.60 20.14 206.4 2.1 204.4 1.00% 5.0%

6 ÇİKOLATA 3.00 15.00 900.0 0.6 899.4 0.06% 10.0%

7

x PAZARLAMA MALZEMELERİ2.00 -0.27 0.5 0.5 0.0 100%

x M.MUTFAK 2.00 0.23 1.1 1.1 0.0 100%

Çekicilik Skalası
Pazar Çekiciliği Kriterleri SÜTLÜ TATLI PASTA DONDURMA

1 Hiç çekici değil Ağırlık
Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)

Ağırlıklı 

puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

2 1 Pazar Büyüklüğü 20% 2 0.4 2 0.4 5 1 4 0.8 3 0.6 5 1 5 1

3 Sektör,ortalaması2 Pazar Büyümesi 15% 4 0.6 4 0.6 5 0.75 3 0.45 2 0.3 4 0.6 1 0.15

4 3 Karlılık 15% 4 0.6 3 0.45 5 0.75 3 0.45 2 0.3 1 0.15 1 0.15

5 Çok çekici 4
Pazarın değişkenliği -uçucu 

olmama-stabilite
15% 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6

5 Rekabetin Gücü (negatif) 15% 3 0.45 4 0.6 1 0.15 2 0.3 2 0.3 1 0.15 1 0.15

6 Farklılaşma olasılığı 6% 4 0.24 4 0.24 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 4 0.24

7 Teknolojinin etkisi 9% 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27

8
Kanunların enerji politikasının 

vb etkisi
5% 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05

Toplamlar 100% 3.21 3.21 3.75 3.04 2.6 3 2.61

Rekabetçi Güç Skalası
Rekabetçi Güç Krtierleri

1 Çok,zayıf Ağırlık
Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)

Ağırlıklı 

puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

Puan (1 den 

5e)
Ağırlıklı puan

2 1
Mevcut Pazar Payı (BCG's 

matrix).
18% 4 0.72 5 0.9 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18

3 Sektör,ortalaması2 Yönetimin profili ve yetkinliği 15% 5 0.75 5 0.75 4 0.6 4 0.6 3 0.45 4 0.6 4 0.6

4 3 Şirket itibarı (marka) 10% 5 0.5 5 0.5 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2

5 Çok,güçlü/en,iyi,örnek4 Marka ve promosyon başarısı 10% 3 0.3 3 0.3 3 0.3 1 0.1 1 0.1 1 0.1 2 0.2

5 Marka/müşteri sadakati 6% 4 0.24 4 0.24 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12

6 Dağıtım Kanalları 7% 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21

7 Arge-İnovasyon-Farklılaşma 7% 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14

8 Etkinlik-Verimlilik 6% 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12

9 Rürün ve hizmet kalitesi 6% 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 3 0.18 3 0.18

10 Maliyet azaltma fırsatları 5% 4 0.2 4 0.2 4 0.2 4 0.2 4 0.2 4 0.2 4 0.2

11 Üretim kapasitesi 5% 4 0.2 4 0.2 2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15

12 Üretim esnekliği 5% 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1

Toplamlar 100% 3.71 3.89 2.39 2.3 2.15 2.3 2.4

ÇİKOLATA

ÇİKOLATA

0
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Değer Zincirinde Rekabetçiliği Arttırmak için  

Performans Kıyaslama 
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• Kıyaslama literatürde, “ölçülecek ya da kıyaslanacak şeyler için bir standart ya da referans noktası” 

olarak tanımlanır.  

• Kıyaslama rakiplerin ve endüstri liderinin süreçler, hizmetler ve ürünlerin ölçümlenmesinde 

kullanılan sürekli bir prosestir.  

• Kıyaslama, ‘bir kuruluşun veya grubun kendini, rakipleri ile, diğer sektörler ve dış pazardaki 

uygulamalar ile karşılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf yönlerini geliştirmesi anlamına 

gelmektedir.  

• Dört tip Kıyaslama vardır 

• İçsel Kıyaslama : kuruluşun veya grubun kendisindeki özgül bir işlemi bir diğeriyle 

karşılaştırma sürecidir. Bu alandaki başarı, “sağ elin yaptığını sol elin bilmesi” işidir. İç 

Kıyaslama hem araştırma hem de uygulama bakımından diğerlerinden çok daha kolaydır.  

• Rekabetçi Kıyaslama : Bir işlemi, dolaysız rakiplerin işlemiyle karşılaştırma sürecidir. Anlaşılır 

sebeplerle, başarılı olmak ve yasal mülahazaları unutmamak bakımından, en zor Kıyaslama 

tarzıdır.  

• İşlevsel Kıyaslama : Bir işlemi, seçilen sanayinin daha geniş bir alanında benzerleriyle, 

örneğin, bakır çıkarılması tekniklerini kömür çıkarılması teknikleriyle karşılaştırma sürecidir. 

İşlevsel Kıyaslama araştırması ve uygulaması nispeten kolaydır.  

• Özgün (Jenerik) Kıyaslama: İlgisiz sanayilerden işlemlerle karşılaştırma sürecidir.  (genellikle 

geniş bir sanayi çevresindekiler olarak) Eski filmlerin kataloğunu daha etkin olarak depolamak 

için, başka bir endüstrinin depolama tekniklerini kullanan bir film kütüphanesi bir örnek 

olacaktır. Bu tipin avantajı, rekabet problemlerinin geçerli olmayacak olmasıdır.  
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Kıyaslama (Benchmarking) Nedir? 

 



Kıyaslama çalışması için veri toplama 

Veri kaynaklarının analizi 

• Veri kaynaklarının belirlenmesi (BM, ILO, AB) (nicel veriler) 

Diğer projeler tarafından üretilen yayınlanmış raporların belirlenmesi (kantitatif analiz) 

Veri toplama 

• 5 büyük rakip ülkenin belirlenmesi 

• İhracat ( miktar, eğilimler) 

• İnovasyon 

• Sektör düzeyinde mevcut maliyet yapısı  

En iyi küme 
uygulamaları 

Ürünler ve 
Hizmetler 

Öncelikli 
kümelere 
yönelik 

stratejiler  

Küme uygulamalarında kıyaslama çalışmaları en iyi küme uygulamaları, ürün ve hizmetlerin 

karşılaştırılması ve öncelikli kümelere yönelik stratejik girişimlerin kıyaslamaları olarak 

örneklendirilebilir. 



Analiz aşaması 

Toplanan Verilerin Analizi 
• Toplanan verileri işleme / betimsel ve miktarsal sonuçları eşleştirme 

• Mevcut ve gelişmekte olan piyasalarda ana rakiplerin trendlerini belirleme 
Saha araştırmasında toplanan veriler ile Sentez 

• Masa başı araştırmalar ile toplanan veriler ve araştırma verilerinin karşılaştırılması 

• Fark Analizlerinin yapılması 

• Riskler ve fırsatları tanımlama 
Kompozit göstergeler geliştirilmesi 

• Masa başı ve saha araştırmasında toplanan tüm verileri içere bileşik göstergeleri oluşturma 
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FARK ANALIZLERINE GÖRE 

İYILEŞTIRME ALANLARı 

 



İyileştirme Alanları, Rakiplerle Kıyaslamalı 
(İtalya ve Brezilya Ayakkabı Sektörü)  
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0 
0,5 

1 
1,5 

2 
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3 
3,5 

4 
4,5 

5 
Yenilikçi Tasarım 

Kalite 

Fiyat 

Cevap Hızı Zamanında Teslimat 

Esneklik, Küçük Siparişler 

Esneklik, Büyük Siparişler 

İtalya 

Brezilya 

Kümelenme faaliyetleri dünyada yaygın 

olarak uygulanmakta olup pek çok farklı 

sektörel kümelenme faaliyetine ait 

bilgiler yürütmekte olduğumuz 

Kümelenme çalışmasında kıyaslama 

amacı ile kullanılabilir.  

 

Bu tür bir örnek Gaziantep Ayakkabı 

Kümelenmesi değer zinciri analizi 

çalışması sırasında Brezilya ve İtalya 

Ayakkabı Üretim Kümelerinin Çinli 

Üreticilerle kıyaslanabilmesi amacı ile 

verilmiş, burada Yenilikçi tasarım, 

üretimde esneklik ve büyük siparişlerin 

alınabilirliği gibi farklı alanlarda 

kıyaslamalar yapılarak stratejik gelişim 

alanlarının saptanabilmesi için 

değerlendirmeler yapılmıştır  



Rakiplerin En İyi Yaptıkları,  

En Önemli Özellikleri 
(örnekler) 

1. Birlikte çalışma, İşbirliği, Organizasyon 

2. Profesyonel yönetim 

3. Standart Ürün ve Servis Kalitesi 

4. İtibar, Marka, Saygınlık Yönetimi 

5. Maliyet kontrolü 

6. Pazarlama yetenekleri 

7. Reklam, İletişim 

8. Planlama 

9. Satış Sonrası 

10. Satış süreçleri 

11. Dağıtım kanalları 

12. Düşük fiyat Taktiği 

 

 

13. Düşük Maliyet, Kaliteli ürün 

14. Kalifiye Personel 

15. Kurumsallaşma 

16. Müşteri ile sürekli sıcak temas 

17. Müşteri memnuniyeti 

18. Modern Sevkiyat ve dağıtım  

19. Sözleşmelere uymaları 

20. Standart Ürün ve Hizmet, Uzmanlaşma 

21. Entegrasyon 

22. Ürün tasarımı 

23. Yan sanayinin gücü 

24. Yüksek teknoloji 
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Tedarik ve Değer Zincirleri Analizi  
 

Proje bölgelerinden Örnek değerlendirmeler 
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Örnek Analiz Çalışması  

Trabzon Gemi İnşa Sanayi 
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Sanayinin yapısı 
 



Fima  Seviye 1 
      

   
    
   

 

   
   

   
   

   
 

Fima  Seviye 2     
    

   
    

      
    

 

Fima  Seviye 3      
    

      
    

 

Fima  Seviye 4           

 Aynı şehirde 
 Şehir dışında 
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Araştırma & 
Geliştirme 

Tasarım 
Tedarik 
Yönetim 

Üretim Dağıtım 
Satış Sonrası 

Hizmetler 

Sektördeki her kuruluş aynı yetkinlikte değil 

Segmentasyon gerekli  



=
 T

ra
b

z
o

n
’d

a
 ü

re
ti
lm

e
k
te

d
ir
 

101 

Sanayinin tipik ürünleri  
 



Küresel Ticaret Hacmi (2010 - $) 275.8 Milyar $  

Küresel Ticaret (2010 – Milyar $) 
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Rakamlar ile Küresel Gemi İnşa Sanayi 

 



Küresel Pazar Segmentleri (2010 - %) 
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Küresel Pazar Liderleri (2010 - %) 

Küresel Trendler (2006 - 2010) 
(x 1.000 USD) 



Dış Ticaret (2011 – Milyar  $) 
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Ürün Segmentler Bazında İhracat (2011 – Milyar $) 

Ülkeler Bazında İhracat (2011 – Milyar $) 

İthalat (2011 – Milyar $) 

2.8 Milyar $ 

1.3 Milyar $ 1.5 Milyar $ 

Türkiye’nin Dış Ticareti  
 



TRABZON GEMİ İNŞAA SANAYİ 5 FAKTÖR ANALİZİ 

Beş Güç Analizi 
 

Pazara Giriş Tehdidi (Threat of Entry): 

Potansiyel rakipler  risk yaratırlar ve  pazara 

girişleri giriş bariyerlerinin (entry barriers) 

yüksekliğine bağlıdır. 

Müşterilerin Pazarlık Gücü (Bargaining Power of 

Buyers) 

İkame Mal Veya Hizmetlerin Tehdidi (Threat of 

Substitute Products or Services) İkame mal ve 

hizmetlerin sayıca artması ve ihtiyaçları 

karşılamaktaki benzerliğinin artması müşterilere 

alternatif sunması nedeniyle oluşan tehdit 

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü ( Bargaining Power 

of Suppliers) 

Varolan Rakipler Arasında Rekabet (Rivalry 

Among Existing Competiors ) 

  

 

Her kuruluş bulunduğu sanayinin ortalama karlılığını ve zaman içerisinde 

nasıl değişeceğini önceden tahmin edebilmek durumundadır. 
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Üretim Süreçleri 
 


