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Global Pazarlarda Etkinliği Yakalamak

n Ulusal zenginliklerin baş aktörleri, global pazarlara
hükmeden, global pazarlarda rekabet avantajına sahip
şirketlerdir.

n “Global Dev” “Global Aktör”

n Bu gerçek, Tay Grup’un daha en başında farkında olduğu ve
Taypa’nın vizyonunu belirlerken ortaya koyduğu bir noktadır.

n Türk hazır giyim sektörü, global aktör çıkarabilecek potansiyeli
olan az sayıdaki sektörden biri, belki de birincisidir.
n Uzun yıllardan bu yana oluşturduğu birikimleri
n Global gelişmelere ayak uydurabilmesi
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Global Pazarlarda Etkinliği Yakalamak

n Bu raporumuzda, sektörde uzun yıllardır var olan global
pazarlarda etkin olma arayışlarına, hem akademik hem de
pratik perspektiften katkılarda bulunulmaya çalışılacaktır.
n Grubumuzun üst yönetimine sağlıklı bir tartışma zemini

sağlamak üzere,
n Global pazarlama literatüründeki son gelişmeler ışığında,
n Uygulamaya konulmaya hazır stratejiler sunulmaya

çalışılacaktır.
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Global Pazarlama Uygulama Süreci

Gelişme Aşamaları
Analizi

Vizyon belirleme ve
yayma araçları

Globalleşme Aşamasının Ve
Global Vizyonun Gözden

Geçirilmesi

Sağlıklı global gelişim
için sağlanan
gelişmenin gözden
geçirilip yeniden
planlanması

Büyüme/Gelişme
Stratejileri

Büyüme/Gelişme
Stratejisine Karar Verilmesi

Girilen pazarda
uygulanacak
büyüme/gelişme
stratejisine karar
verilmesi

Pazara Giriş Stratejileri

Pazarlama KarmasıPazara Giriş ve Uygulama
Stratejilerinin Belirlenmesi

Belirlenen bölge /
ülkeye giriş ve
uygulamalar için
gereken stratejilerinin
belirlenmesi

Rekabet Analizi
- STEP Analizi
- SWOT AnaliziGlobal Rekabet Analizinin

yapılması

Dünyadaki rekabet
(dez)avantajının farkına
varılması, girilecek
bölge / ülke kararının
verilmesi

Vizyon belirleme ve
yayma araçları

Gelişme Aşamaları
Analizi

Global Vizyonun ve
Globalleşme Aşamasının

Belirlenmesi

Global vizyonun
belirlenmesi, hangi
global gelişim
aşamasında
olunduğunun bilinmesi

AraçSüreç AdımıAmaç
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Rapora Genel Bir Bakış
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GLOBALLEŞME VE GLOBAL
PAZARLAMAYA YÖNELİŞ2
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Rekabet Globalleşiyor (I)

Teknolojik Gelişmeler Globalleşmeyi Mümkün Kılıyor:
n Ulaşım ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin ülkeler

arasında dağıtımı zorlaştıran engelleri önemli ölçüde ortadan
kaldırmasıyla sektörlerin globalleşmesi hızlanmaktadır.

n Özellikle son yıllarda gelişen internet ağı sayesinde, önceleri
günlerle ifade edilen iletişim ve ulaştırma süreleri, dakikalara
geriledi.

n Teknolojik gelişmelerin yanında, ticareti daha da liberalleştiren
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde alçalan gümrük duvarları
ve  yok olan kotalar, tüm ticari aktörleri global arenaya çekiyor.
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Rekabet Globalleşiyor (II)

İş Süreçleri Globalleşmektedir:
n Gelişen iletişim ve ulaştırma imkanları, iş süreçlerini, bir - iki ülke

arasında cereyan eden ilişkiler ağı olmaktan çıkarıp, ülkelerin
sınırlarından bağımsız tasarlanır ve global ölçekte icra edilir duruma
getirdi.

Satıcılar Globalleşmektedir:
n Verimliliği önemli boyutlarda artıran üretim teknolojilerindeki gelişmeler

ve buna paralel bir hızda gelişen yönetim teknikleri sayesinde hızla
artan üretim miktarları karşısında yeni pazarlar arayan yerel sanayiciler,
eskisinden daha fazla yurt dışı pazarlara ihtiyaç duymaya başladılar.

Müşteriler Globalleşmektedir:
n Gelişen iletişim imkanları dünyanın giderek tek kültürlü hale gelmesine

sebep olmaktadır. Bu da yerel talebi değiştirmekte ve ulusal farkları
ortadan kaldırıp tek bir global pazar yapısına gidişi hızlandırmaktadır.
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Rekabet Globalleşiyor (III)

Rekabet Globalleşmektedir:
n İş süreçlerinin, satıcıların ve müşterilerin globalleştiği

bir ortamda, kaçınılmaz olarak rekabet de
globalleşiyor ve çok değişik formlar alıyor.

Global rekabette öne çıkmak için,
n Global bir vizyon oluşturup, bu vizyona ulaşmayı

mümkün kılan Global Pazarlama Stratejileri tespit
etmek gerekiyor.
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Klasik İhracat Pazarlama Stratejisi (Global Pazarlama Stratejisinin atası):
n Değer (tedarik) zincirinin mümkün olan bütün halkalarını yurt içinde

tutarak,
n Sadece müşteriye yakın olması gereken faaliyetleri yurt dışında

gerçekleştirerek,
n merkez ülke karını maksimize et.
n Ayrıca, girilen her yeni uluslararası pazarın yerel beklentilerine ve

özelliklerine göre yeni pazarlama planı yap.

Çokuluslu Pazarlama Stratejisi
n Değer zincirindeki bazı operasyonların, özellikle de üretimin, girilen

pazarlarda daha karlı gerçekleştirilebileceği hususunun anlaşılması ile,
çokuluslu pazarlama stratejisine geçiş başlamış oldu.

n Çokuluslu pazarlama stratejisi, kazandıran yatırımların, dünyanın değişik
yerlerinde tekrarlanması mantığını taşıyordu.

n Dünyanın çok değişik pazarlarında faaliyet gösteren çokuluslu şirketler,
bu  pazarların farklılaşan yerel taleplerini dikkate alan pazarlama
planlarının geliştirilmesine de büyük emekler harcadılar.

Global Pazarlama Stratejisi (I)
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Global Pazarlama Stratejisi
n Globalleşmenin bugün ulaştığı aşamada, alçalan gümrük

duvarları, yok olan kotalar, gelişmiş taşımacılık servisleri, ileri
iletişim imkanları ve giderek birbirine yaklaşan müşteri tercihleri,
her pazarın yerel beklentilerinin üzerinde, global ölçekte
yakalanabilecek temel bir pazarlama planının mümkün olduğuna
işaret etmektedir.

n Global pazarlama stratejisi, tüm bu gelişmelerin ışığında, değer
zincirinin her bir halkasını tek başına ele alıp, dünyanın hangi
köşesinde gerçekleştirilmesi daha etkin olacaksa orada
gerçekleştirme yaklaşımını taşımaktadır.

n Global pazarların tümünün yerel beklentilerine cevap verecek,
mümkün olduğunca standartlaştırılmış bir pazarlama planı
arayışı da vardır.

Global Pazarlama Stratejisi (II)
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n Tüm dünyayı faaliyet alanı olarak gören değer zinciri yönetimi
anlayışı ve mümkün olan her aşamada, girdi, süreç ve
ürünlerin standartlaştırılması arayışı, şirketlere çok büyük
faaliyet etkinliği ve maliyet avantajı vaat etmektedir.

n Fakat, global pazarlama, pazarlama süreçlerinin global bazda
tamamen standartlaştırılmasıyla ilgili değildir.

n Pazarlama sürecinin her bir adımı (ürün tasarımı, ürün –
marka konumlandırması, paketleme, fiyatlandırma,
promosyonlar, vs.) standartlaştırmanın konusu olmaya aday
olmasına rağmen, asla bu bir zorunluluk değildir.

n Standartlaştırma, global pazarlama stratejisinin bir parçası
olup, hangi kararlarda, ne ölçüde rol alacağı, ürün – pazar
denklemi şartlarıyla, getirdiği maliyet avantajıyla, pazar
gelişiminin hangi aşamasında olunduğuyla, şirket yönetiminin
konuya yakın olup olmadığıyla yakından ilgilidir.

Global Pazarlama Stratejisi (III)
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n Global Sektör
n Eğer, hazır giyim sektörü gibi, gerçekten global bir sektörde faaliyet

gösteriliyorsa, global pazarlama stratejisi formülasyonu, kaçınılamaz bir
zorunluluk olarak yöneticilerin önündedir.

n Rekabet Yapısı ve Ölçek Ekonomisi
n Rekabetin gittikçe keskinleştiği günümüzde, şirketler, kişiye özel

ürünlerin etkin üretimi için, global ölçek ekonomisini yakalamanın
peşindedirler.

n Avrupa’da bir çok firma (Ör. Melka) global ölçek ekonomisini
yakalayamadığından etkin tedarik yapamamaktadırlar.

n Karşılıklı Bağımlılık
n Kaynakların kısıtlılığı, şirketlerin istedikleri sayıda yeni teknolojiyi

transfer edip ürünlerinde kullanmasını engellemektedir. şirketler bu
engeli aşmak için, ihtiyaç duydukları teknolojilere sahip olan şirketlerle
ortak projeler üretmektedirler

Global Pazarlama Stratejisi İhtiyacı
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n Ortaklaşa Rekabet
n Son yıllarda, global pazarlarda hakimiyet ve rekabet avantajı arayan

şirketler, her geçen gün daha fazla stratejik işbirliklerine ve hatta ortak
girişimlere gitmektedirler. Güçlü olan yanlarını bir araya getirip rakiplere
karşı daha güçlü çıkmaktadırlar. (Sony/Ericsson)

n Ortaklaşa rekabet eden şirketlerin çoğalması, rakipleri de rekabet
ortağı aramaya itmiştir. Bu tür bir ortağın bulunması ve verimli bir
ortaklık kurulması ise, global bir perspektifi gerektirir. Global ölçekte
planlanmayan ortaklaşa rekabet, istenen verimlilik düzeyine ulaşamaz.

n Hiper Rekabet
n Günümüzde global çapta yaşanmakta olan rekabeti bazı yazarlar Hiper

Rekabet olarak tanımlamaktadırlar. Hiper rekabet, monopolistik,
oligopolistik ve tam rekabet yapılarında görülenden daha yıkıcı bir
rekabet düzeyidir ve hiçbir rekabet avantajı uzun ömürlü
olamamaktadır.

n Hiper rekabet ortamı, ürünlerde çok hızlı değişimlerin yaşandığı ileri
bilgi teknolojileri sektöründen, daha geleneksel olan hazır giyim
sektörümüze kadar tüm sektörlerde, günümüzde artık standart hale
gelmiştir.

Global Pazarlama Stratejisi İhtiyacı
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Global Pazarlama Stratejisinin Getirisi

n Artan Müşteri Potansiyeli ve Müşteri İlgisi
n Ürün Geliştirme Ve Global Proje Etkinliği

n Global pazarlama stratejisi, değişik ülkelere dağılmış,
bir birinden habersizce yürütülen onlarca proje yerine,
kaynakları daha az sayıdaki projelere odaklayarak, bu
projelerin rekabet gücünü artırabilir.

n Maliyet Azaltma
n Rekabet Avantajı

n Tüm yukarıda sayılanların bileşiminden, global ölçekte
bir rekabet avantajı yakalanacaktır.

n Pazarlar ve rakipler hakkındaki istihbarat, Dünya
çapında koordine edilmiş faaliyetler dolayısıyla çok
daha rahat sağlanabilir.
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Tay Grup’un
Global Aktör Yaratma Vizyonu
n Türk ekonomisi ve Türk insanı, gerçek anlamda

global olmuş şirketlerinin gücüyle geleceğine daha
güvenli bakabilecektir.

n Grubumuz, bugün ulaştığı yapısıyla, global
markaların öncelikle çalışmak istediği bir grup
olmuş bulunmaktadır.

n Grubumuz,‘kendinden başkası dolayısıyla global’
konumundan ‘global aktör’ konumuna yükselmesi
gerekmektedir.
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2.2. Tay Grup’un Global Aktör
Yaratma Vizyonu
n Bu yolda zaman kaybına tahammülümüzün

olamamasının iki yönlü gerekçesi bulunmaktadır.
n Birinci Yön: Ülke içindeki rekabet.

Ülkemizin öncü firmaları için, moda ve marka
çalışmalarının altyapı çalışmaları çoktan bitirilmiş olup
bölgesel hakimiyetini bile kurmuş olan markalar çoktan
yaratılmıştır.

n İkinci yönü, yaklaşan hazır giyim toplu kıyımı ile
ilgilidir. Çin tehlikesinin büyüklüğü yanında, şimdi artık
kalite ve moda gücü de konuşulmaktadır. şanghay’ın
bir moda merkezi olma planlarından bahsedilmektedir.

n Ayrıca, Çin’in üretim gücünü arkasına alan Hong Kong
ve/veya Tayvan’ın, tedarikte uzmanlaşmış global
aktörler çıkararak dünyaya egemen olacakları
konuşulmaktadır.
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n Tay Grup’un Global Vizyon İfadesi

2.2. Tay Grup’un Global Aktör
Yaratma Vizyonu

VİZYON: Dünya genç kuşağının yaşam tarzını belirleyen
çizgileri çizmek.

MİSYON: Global giyim pazarının ulaşılması gereken tüm
noktalarında var olan, çağdaş yönetim prensipleriyle
örgütlenmiş, tüm yarardaşlarına değer katan bir kurum olmak.

VİZYON: Zamana, kaliteye ve etik değerlere duyarlı hizmet
anlayışıyla, müşterilerimizin vazgeçemeyeceği lider global
giyim tedarikçisi olmak.

MİSYON: Global giyim markalarına, global kaynakları etkin
kullanarak tam tedarik organizasyonu hizmeti veren, çağdaş
yönetim prensipleriyle örgütlenmiş, tüm yarardaşlarına değer
katan bir kurum olmak.
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GLOBAL PAZARLAMADA
GELİŞME AŞAMALARI3
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Gelişme Aşamaları Modeli
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TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN
GLOBAL REKABET ANALİZİ4
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4.1. Strateji Belirleme Sürecinde
Global Rekabet Analizi
n Şirketlere yön veren üst yönetimler için, global arenada rekabet

avantajı yaratacak stratejilerin belirlenmesi, birinci öncelikli
görevdir.

n Bu süreç ise, şirketin global rekabet durumunun analizi ile
başlamalıdır. Analiz iki aşamada yapılır.

GLOBAL STEP ANALİZİ
n Ulusal sektörlerin global arenadaki rekabet durumunun

analizine, global çevrede sektörün rekabet koşullarını belirleyen
ekonomik, teknolojik, politik ve sosyal faktörlerin tespiti ve
değerlendirilmesi ile başlanır.

SWOT ANALİZİ
n Global STEP Analizi ışığında, şirketin dış çevresi değerlendirilir,

karşılaşılabilecek fırsat ve tehditler tespit ve tahmin edilir.
Sonra, şirketin kendisi gözden geçirilir, üstünlük ve zayıflıkları
tespit edilir.
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4.2. Global STEP Analizi



www.abdurrahmanbas.com 25

Ekonomik Faktörlerin Analizi

%61990 – 2000

%171985 – 1990

%41980 – 1985

BüyümeYıllar
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Ekonomik Faktörlerin Analizi

n Global Hazır Giyim Ticaretinde Bölgeler Arası Akımlar

Yavaşlaması
bekleniyor1158.2

Orta -Doğu Avrupa,
Baltık ve BDT'den
Batı Avrupa'ya

Gelişiyor5420.8Asya'dan Batı
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Çin etkisi miktarı
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Yavaşlıyor-6144.0Batı Avrupa İçi
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% Değişim

Miktar
(Milyar USD)Akımlar
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Ekonomik Faktörlerin Analizi

n Dünyada Hazır Giyim Tüketimi ve Başlıca Pazarlar
§ Hedef Pazarlarımız: AB, ABD, Japonya ve Rusya
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Ekonomik Faktörlerin Analizi

n Dünyadaki  Hazır Giyim İthalatçısı Ülkelerdeki Ticari Değişim
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Ekonomik Faktörlerin Analizi

n Dünyada Hazır Giyim Üretimi ve Başlıca İhracatçı Ülkeler

5.0264.9577.879G.Kore

5.1534.1102.530Hindistan

5.4275.6214.671Fransa

6.5336.1193.331Türkiye

6.8377.5007.882Almanya
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36.07124.0499.669Çin
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Ekonomik Faktörlerin Analizi
n Başlıca İhracatçı Ülkelerin Hedef Pazarlardaki Durumları

+Polonya
+Fas
+ .Romanya
+Tunus

+Meksika
+Honduras
+Dominik

+ Güçleniyor+Filipinler
+ Güçleniyor+Makao
+ Güçleniyor+Malezya
+ Güçleniyor+Sri Lanka

++Bangladeş
GelişiyorZayıflıyor+Tayvan

+ Gelişiyor++Pakistan
+ Gelişiyor++Hindistan
+ Gelişiyor++ GelişiyorTürkiye

Gelişiyor+ Gelişiyor++Tayland
Gelişiyor+ Gelişiyor++Endonezya
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Zayıflıyor+++Hong Kong

++++Çin
JAPONYADİĞERABABDÜlkeler
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Teknolojik Faktörlerin Analizi

Teknolojik Altyapı
n Temel kesme ve dikme mantığında devrimsel bir gelişme olmaksızın,

mekanik aksamın, bilgisayar teknolojisinden yararlanarak, elektronik
aksamla desteklenip verimliliğe yönelik geliştirmelerin yapılması şeklinde
cereyan etmektedir.

n Sektöre CAD/CAM hizmeti veren tedarikçi firmalar, özellikle, üretimdeki
esneklik ve uzmanlaşma eğilimlerini dikkate alarak, bilgisayar teknolojisinin
de gelişimiyle, daha verimli ve daha ‘spesyal’ makinaları piyasaya
sürmektedirler.

n Diğer yandan, tekstil sektöründe yaşanan gelişmeler ve teknik tekstillerin
giderek daha fazla Hazır Giyim alanında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte,
üretim teknolojilerinin bildik ‘kes-dik’ yapısında köklü değişiklikler beklenebilir.

n Bedelini ödeyen tüm yatırımcılar, en son teknolojiyi transfer edip, son
sistem üretim tesisleri kurabilmektedirler. Genel ortalama olarak, Türk Hazır
Giyim üreticileri, teknolojiye yatırım yapmakta, sektörde, Dünya ortalamasının
üzerinde bulunmaktadırlar.
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Teknolojik Faktörlerin Analizi

n Üretim Teknolojisinde Trendler

Ý Hazır Giyim “bilimi” gelişmekte ve ilerlemektedir
Ý Tekstil teknolojisindeki gelişim Hazır Giyim endüstrisinde değişimi

yönlendirmektedir.
Ý Geleneksel ve high-tech ürünlerin değeri, içerdiği bilgi unsuru ile ölçülecektir.
Ý Hazır Giyim üretim teknolojisi tasarım ve üretim alanlarında bütünleşmektedir.
Ý Moda ve tasarıma, insan yaratıcılığından çok teknolojik olanaklar yön verecektir.
Ý Esnek üretim sistemlerine geçiş hızı artacaktır.
Ý Hammadde kullanımında sentetik malzemelerin kullanımı doğal malzemelerin

kullanımını aşacaktır.
Ý Dokuma kumaşlar ile birlikte karışımlı kumaşların kullanımı artacaktır.
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Teknolojik Faktörlerin Analizi

n Ürün Kalitesinde Trendler

Fiyatlar hızlı artıyor, fiyatları teknoloji
belirliyor, gelişmiş ülkeler know-how'a –
hakim, miktar ve değer payı artıyor,
Rekabette teknoloji ve know-how belirleyici.

2010

Kıymetli, interaktif,
Fonksiyonlu
Ürünler

Fiyatlar artıyor, rekabette katma değer ve
teknoloji belirleyici.82

Pahalı, Lüks,
Moda-Marka
Ürünler

Fiyatlar artıyor, değer payı artıyor, rekabette
yaratıcılık ve katma değer belirleyici.73

Müşteriye Özel
Ürünler

Fiyatlar sabit/artıyor, rekabet artıyor, miktar
ve değer payı artıyor, rekabette maliyetler ve
katma değer belirleyici.

2020
Modaya Yönelik,
Orta Sınıf, Parti
Üretim Ürünleri

Fiyatlar düşüyor, rekabet artıyor, değer payı
geriliyor, rekabette maliyetler belirleyici.4565

Ucuz, Basit, Seri
Üretim Ürünleri

DEĞER %MİKTAR %
TRENDLER

ÜRETİM İÇİNDEKi
PAYLARIÜRÜNLER
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Teknolojik Faktörlerin Analizi

Teknik Tekstiller
n 2005 yılında teknik tekstillerin global değerinin yaklaşık olarak 75 milyar $'a

ulaşması bekleniyor. Teknik tekstil üretimine bölgesel olarak baktığımızda, Batı
Avrupa, Amerika ve Japonya'nın önde gelen üretim merkezleri olduğu
görülmektedir

n Sport-tech; çok hızlı genişlemektedir. Sağlıklı yaşam ve alternatif spor
aktivitelerine bağlı olarak talep hızla artmaktadır. Tayvan üretimde liderdir ve
dünya pazarında ihracatın %80'ni gerçekleştirmektedir. Global pazarda
genişlemeye rağmen Tayvan üretim ve ihracatta hakim konumda kalacaktır.

n Cloth-tech; yeni gelişmekte olan bu alanda önümüzdeki 10 yıl içinde hızlı bir
genişleme beklenmektedir. Müşteri tercihlerinin belirleyiciliği önemlidir. Tayvan
bu alanda da lider üretici ve ihracatçı konumdadır. Global pazarda özellikle ABD
ve AB'den kaynaklanan talebin %60'ını Tayvan karşılamaktadır.

n Geo-tech; özellikle alt yapı yatırımları ve inşaat / mühendislik alanlarında talep
hızla genişlemektedir. En önemli pazar Asya'dır.  Japonya üretimde ve
teknolojide lider konumdadır.

n Med-tech; nüfus artışı ve gelir artışı ile birlikte uluslararası sağlık programlarının
genişlemesi, bu alandaki ürünlere olan talebi hızla genişletmektedir. Bu alanda
talep dünyanın her bölgesinden kaynaklanmaktadır.

n Akıllı Giysiler; uzay giysileri, askeri giysiler, ağır iş giysileri, koruyucu giysiler,
gibi endüstriyel giysiler alanında kullanılmakta ve pazar hızla genişlemektedir.
Lider ve markaya sahip olan Hazır Giyim üreticileri aynı markaları ile pahalı ve
kaliteli ürünler olan high-tech ürünlere geçerek ürün yelpazesini yenilemektedir
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Teknolojik Faktörlerin Analizi

n Yönetim ve Bilgi Teknolojileri
Ürün Bilgi Yönetimi
Ý ‘Pazar ve talep odaklı’ ürün bilgilerinin sürekli güncel tutulması
Ý Sipariş öncesi, eğilimlere göre ürün bilgilerine sahip olunması
Ý Tasarım, moda, boy, kumaş, içerik/karışım gibi özelliklerin her bir ürün

için güncel tutulması
Ý Yeni materyal eğilimleri ve taleplerinin öngörülmesi, araştırılması ve

temin kaynaklarının tespiti, ön bağlantılar
Ý Girdi ve materyal kaynaklarının sürekli güncelleştirilmesi, hazır tutulması

ve etkin yönetimi
Ý Maliyet tahminlerinin güncelleştirilmesi ve farklılaştırılması
Ý Bilgilerin tedarikçiler ve fasoncular ile ortak standartlar içinde üretilmesi

ve paylaşılması
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Teknolojik Faktörlerin Analizi

n Yönetim ve Bilgi Teknolojileri
Sipariş Yönetimi
Ý Toptan ve perakendeci taleplerinin standart bilgiler halinde üreticiye,

real time, sürekli, iletişim teknolojisi araçları ile (internet, EDI elektronik
bilgi iletişim) ulaştırılması, ürün özellikleri ve tercihleri akımı

Ý Üretici ve toptan/perakendeci arasında aynı ürün bilgi standartlarının ve
ürün bilgi sistemlerinin kullanılması

Ý Üreticilerin sipariş taleplerine süratle cevap verecek tedarik, takip,
üretim izleme ve maliyet hazırlama sisteminin kurulması

Ý Sipariş bilgilerinin, finansman, ödeme şekli, zaman bilgilerinin aynı
standartlarda alıcılardan temini

Ý Farklı ülkelerin farklı ticaret koşullarının önceden takibi ve hızlı
karşılaştırma yapabilme alt yapısının kurulması
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Teknolojik Faktörlerin Analizi

n Yönetim ve Bilgi Teknolojileri

Orta Vadeli Talep Tahminleri

Ý Toptan ve perakendeci alıcılar ile sürekli ortak tahmin çalışmaları,
talep tahmini bilgilerinin paylaşımı, tahminlerin sürekli güncelleştirilmesi

Ý Satış koşulları, promosyon, fiyatlar ve fiyatlama, yeni ürün taleplerinin
takibi

Ý Satış noktası ve stok bilgilerinin paylaşımı

Ý Güncelleştirilmiş ve sürekli talep tahmini ile sipariş tahminleri
yapabilme, optimum stok kullanımı, optimum kaynak kullanımı,
etkili dağıtım kanalı yönetimi ve maliyet etkinliği sağlama
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Teknolojik Faktörlerin Analizi

n Yönetim ve Bilgi Teknolojileri
Satın Alma Yönetimi
Ý Talep tahminleri ve sipariş bilgilerine bağlı olarak, yan sanayi ve fason üreticiler

ile sürekli ve elektronik ortamda (internet, intranet, extranet) bilgi akışı,

Ý Elektronik ortamda, sipariş detayları, teyit, maliyet, termin, dağıtım, teslimat
bilgilerinin gönderimi ve paylaşımı

Ý Yan sanayi ve fason üreticiler ile ortak bilgi ve ürün standartlarının hazırlanması

Belge Yönetimi
Ý Uluslararası ticaret belgeleri, yurtiçi ticaret belgelerinin elektronik ortamda

kullanımı (orijin belgesi, ihracat belgesi, fatura taşıma belgesi vb)

Ý Şirketler ile resmi arasında resmi belgelerin elektronik ortama taşınması(vergi
daireleri, Eximbank, gümrükler, noter vb)

Ý Şirketler ile destek şirketleri arası resmi belgelerin elektronik ortamda
kullanılması (Iojistik, taşıma, forwerder, sigorta, banka, muhasebe, akreditasyon
kurumları vb)
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Politik-Hukuksal Faktörlerin Analizi

Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları ve Kotaların Kaldırılması
n 1 Ocak 2005 itibariyle, tüm hazır giyim camiasında Çin fırtınasının daha

kuvvetli esmeye başlaması, artık hepimizin beklediği kaçınılmaz sondur.
n Başlangıçta Türk Hazır Giyim Sektörünün önünü kestiğini iddia ettiğimiz

kotalar, 2005 yaklaştıkça, kaldırılmaması gereken kalkanlar olarak
telaffuz edilmeye başlandı. Ancak, geriye dönüşü olmayan bu süreçte,
gözlerimizi 2005 ve sonrasına çevirmeliyiz.

Yeni Ticaret Blokları
n FTAA (FREE TRADE AGREEMENT OF AMERİCAS) AMERİKA

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI; Amerika kıtasında bulunan 34 ülkeyi
de kapsayan bir serbest ticaret alanıdır. Amerika kıtasında mevcut NAFTA,
MERCOSUR (Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay), CARİCOM (Karayip
devletleri), CACM (Guatemala, Honduras, Nikaragua, El Salvador, Kosta
Rica) ticari birliklerinin bütünleştirilmesini hedeflemektedir. 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanmakta ve serbest ticaret alanı
ile bir gümrük birliği oluşturulması amaçlanmaktadır.

n PAN AVRUPA AKDENİZ BİRLİĞİ; Avrupa Birliği, Akdeniz ülkeleri, Orta ve
Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri ile EFTA (İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve
İsviçre) ülkelerini içerecek şekilde 2010 yılında bir serbest ticaret alanı
oluşturulması hedeflenmektedir.
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n ASEAN; Asya'da 15 üye ülkenin yer aldığı birlik, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını
hedeflemektedir. 1  Ocak 2002 tarihinden itibaren, son aşamada,
ASEAN üyeleri arasındaki ticarette gümrük vergileri %0 -5 arasına
indirilmiştir.

n APEC (ASYA PASİFİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ); APEC kurumu
kıtalararası bir birliktelik olarak genişlemektedir. Kanada, şili, Çin,
Brunei, Tayvan, Hong Kong, Endonezya, Japonya, G.Kore, Malezya,
Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya,
Singapur, Tayland, ABD ve Vietnam birliğin üyeleridir. Birliğin amacı,
2010 yılında gelişmiş ülkelerin, 2020 yılında ise gelişen ülkelerin uyum
sağlayacağı serbest ve açık bir ticaret ve yatırım alanı yaratılmasıdır.

n JAPONYA VE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI; Dış rekabete
kapalı bir ticaret rejimi uygulayan Japonya, çok geniş iç pazarına,
gelişen ülkeler ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile giriş olanakları
sunmaktadır. Singapur ile 2001 yılında imzalanan anlaşmaların
benzerleri, G.Kore ve Meksika ile müzakere edilmektedir. .

n TAFTA (TRANSATLANTİK FREE TRADE AREA) TRANSATLANTİK
SERBEST TİCARET ALANI; Avrupa Birliği ile NAFTA arasında bir
serbest ticaret alanı oluşturulması düşünülmekte olup resmi
müzakereler öncesi çalışmalar sürdürülmektedir.
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n Yeni Üretim Blokları
Ý Çin Havzası; Çin, Hong Kong, Makau, Singapur
Ý Hindistan Alanı; Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka
Ý Kuzey ve Latin Amerika Birliği; Meksika, Karayip ülkeleri, MERCOSUR

ve ANDEAN ülkeleri
Ý Pan Avrupa Akdeniz Alanı; Orta -Doğu Avrupa, Akdeniz ülkeleri, Baltık

ülkeleri

n Sosyal Şartlar
Sosyal şartlar ve talepler hızla genişlemektedir. Sosyal şartların
büyük kısmı çalışma koşulları ve çevresine ilişkin kriterleri içermektedir.
Müşterilerin her zaman tedarikçi firmalar uyguladığı şartnameler yanında,
artık gelişmiş ülkeler de yaptıkları ticari anlaşmalara sosyal şartlar
eklemektedirler. ABD’nin Afrika ve Karayip ülkeleri ile yaptığı ticaret
anlaşmalarında, minimum ücretler, çalışma saatleri, sağlık ve güvenlik
önlemleri ve şartları gibi alanlarda iyileştirme talepleri sosyal şartlar olarak
kullanılmaktadır.
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n Çevre şartları : Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları çevre konusundaki
düzenlemeleri içermemektedir ve çevre konusunu ileriki görüşme turlarında da
gündeme alma eğilimi bulunmamaktadır. Bununla birlikte uluslararası alanda çevreyi
doğrudan konu alan çok taraflı yaklaşık 200 anlaşma bulunmaktadır. Müşterilerin de,
her geçen gün bu doğrultuda talepleri artmaktadır.

n Tekstil Ekolojisi : Tekstilde ekoloji kavramı, herhangi bir tekstil ürünü için,
hammadde üretimi ile başlayan ve ürünün kullanılmaz hale gelmesi veya çöpe
atılmasıyla biten süreçte, bir bütün olarak ele alınması gereken kavramdır. Bu süreç,
üretim ekolojisi, insan ekolojisi, atık ekolojisi olmak üzere üç bölümde
incelenmektedir.

n Ekolojik Tekstil : Moda endüstrisinin de değişen değerler ve tüketicilerin talepleri
doğrultusunda çevre ve doğa temasına önem vermesi ile yeni pazar imkanları
ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak, Avrupa’daki bir çok mağaza ve katalog
firmasının, ekolojik tekstil ve hazır giyim mamulleri alımlarını arttırmakta oldukları
gözlemlenmektedir.

n Eko-Teks Uygulamaları : Eko-Teks düşüncesi, yalnızca uygun olan ürünlerin eko-
etiketi taşıyabilmesi ve böylece tüketiciye çevreye duyarlı ürün seçme şansı
tanımayı amaçlamaktadır.
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n Tüketim Trendleri
Gelişmiş Ülkeler
Ý Tüketici talebi yavaşlayarak büyüyecek
Ý Tüketim miktar olarak daha az, değer olarak daha çok artacak (pahalı

alışveriş)
Ý Pazar segmentasyonları artacak, segmentasyonlar farklı eğilimler

gösterecek
Ý Kişiselleştirilmiş ürünlere, fonksiyonel ürünlere, çevre dostu ve sağlıklı

ürünlere talep geleneksel ürünler olan talepten daha hızlı artacak
Ý Yeni alışveriş şekilleri (e-ticaret) genişleyecek
Gelişen Ülkeler
Ý Tüketici talebi hızlanarak büyüyecek
Ý Tüketim miktar ve değer olarak aynı hızda artacak
Ý Moda benzeri, yerel markalı, orta kalite ürünlere talep çok daha hızlı

aratacak (statü marka ilişkisi)
Az gelişmiş ülkeler
Ý Tüketim artışı gelir artışına bağlı olarak sınırlı olacak .
Ý Global trendlerden kopuk, ihtiyaç amaçlı tüketim devam edecek
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n Pazarlama Trendleri
Ý Katma değer yaratmada ve paylaşımında pazarlamanın işlevi artacak.
Ý Kotaların kalkmasının ardından, gümrük vergisi oranlarının ön plana çıkmasıyla, toptancı ve

perakendeciler gümrük vergisi düşük veya olmayan ülkeleri tercih edecekler.
Ý Rekabet nedeni ile toptancı ve perakendeciler aynı ve daha yüksek kalitede ürünler için daha

düşük fiyatlar talep edeceklerdir. Perakendecilerden üreticilere fiyat baskısı artacak.
Ý Üretici fiyatları gerilerken perakende fiyatları aynı kalmakta veya artmaktadır.
Ý Perakendecilik hızla gelişmektedir. Perakendenin ve mağazaların toplam satışlar içindeki payı

artacaktır. Daha çok mağaza açılacaktır.
Ý Perakendecilik uluslararası hale gelmekte, uluslararası işbirlikleri artmakta, dağıtım,

kanallarının karşılıklı kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Ý Perakendeciler “global tedarik” zincirleri kurmaktadır; tedarik kaynakları çeşitlenmektedir.

Tedarikte daha sık, daha küçük adetli siparişlere dönülmektedir.
Ý Yıl içinde sezon sayısı 6-8’e yükselirken sezon içi koleksiyon sayısı artmaktadır.
Ý Pazarlar parçalanmaktadır. Aynı pazar içinde çok farklı pazar parçaları oluşmakta, her parça

çok farklı ve hızla değişen ürünler talep etmektedir.
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n Pazarlama Trendleri
Ý Ürünlerin vitrinde kalma süresi 4-6 haftaya gerilemektedir.
Ý Siparişler de parçalanmakta, tüm sezon siparişleri bir ülke/firma yerine çok ülke/firmaya

dağıtılmaktadır.
Ý Her pazar, pazar bölümü ve alıcı için tedarik kanalları sayısı artmakta, üretici başına sipariş

miktarları azalmakta, sipariş sıklığı ise artmaktadır.
Ý Erkin üretim-teslimat pazarlamada en önemli talep olmaktadır. Pazar yakınlık önem

kazanmaktadır.
Ý Tüketici taleplerine daha hızlı uyum gösteren, küçük partili, yenilikçi, sürekli değişen

ürünlerin, üreticiden kesintisiz pazara taşınması talep edilmektedir.
Ý Daha karmaşık ve güçlü lojistik ve dağıtım talepleri artacaktır (her bir mağazaya ayrı

teslimat, perakende satışa hazır teslimat)
Ý Toptancı ve perakendeciler bilişim teknolojileri kullanımı ile tedarik zincirleri

kurmaktadırlar. Tedarikçilerden de aynı altyapıyı talep edeceklerdir. Alt yapısı olmayan
üretici zincir dışında kalacaktır.

Ý E-ticaret hızla genişleyecektir. Üreticiden alımlarda ve tüketicilerin doğrudan alımlarında e-
ticaretin payı artmaktadır.
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n Pazarlama Trendleri
AB Dışından Yapılan İthalatın Dağıtım Kanalları

106Özel Mağazalar
812Toptancıdan Mağazalara

1216Toptancıdan Perakendeciye
2028Toptancılar
7066Perakendeciler

2000-2010
Ort%

2000 Yılı
%Dağıtım Kanalları
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SWOT Analizi

Global hazır giyim
sektörünün STEP analizi-
nden elde ettiğimiz bilgiler
ışığında, SWOT analizi ile,
Türk hazır giyim sektörü-
nün çevresindeki fırsatları
ve tehditleri; bu faktörler
karşısındaki üstünlüklerini
ve zayıflıklarını ortaya
koymaya çalışacağız.

Ortaya çıkan sonuçlar,
şirketimiz için geliştire-
ceğimiz rekabet strateji-
lerinin temelini oluştura-
caktır.
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Radar
Ekranı

Stratejik Konumlandırma

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=turkeynews.sitemynet.com/mynet_resimlerim/harita.gif&imgrefurl=http://turkeynews.sitemynet.com/sayfa2.htm&h=113&w=282&sz=10&tbnid=uNlBdhXehegJ:&tbnh=44&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dt%25C3%25BCrkiye%2Bharita%26start%3D80%26hl%3Dtr%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
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Karşılaştırmalar :
Tekstil Sektörü Alt Yapısı

Orta ekonomik
ölçek80-9070-80İyiGelişiyorMeksika

Ekonomik
olmayan ölçek60-7070-80Orta/iyiZayıfTunus

Ekonomik
olmayan ölçek60-7060-80Orta/iyiZayıfFas

Orta ekonomik
ölçek70-8070-80Orta/iyiGelişiyorPolonya

Ekonomik
ölçek10095MükemmelMükemmelİtalya

Orta ekonomik
ölçek55-6560-70İyiKuvvetliHindistan

Orta ekonomik
ölçek60-7070-80Orta/iyiKuvvetliÇin

Orta ekonomik
ölçek80-9070-80İyiÇok KuvvetliTürkiye

Fabrika ÖlçeğiTeknoloji
Seviyesi

Dokuma
Kalitesi

İplik
Kalitesi

Tekstil Sekt.
ile işbirliği ve

alt yapısı
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Karşılaştırmalar :
Üretim Süreci

65-70iyi30-35803 / 33022-2826-3220-24Meksika

50-60iyi2575-802 / 2527-3336-4223-28Tunus

50-60iyi25752 / 2230-3634-5822-30Fas

50-60orta30-35754 / 42022-3822-3824-28Polonya

70-75Çok iyi80-901004 / 58018-2424-2616-20İtalya

40-50zayıf2060-652 / 2328-4242-6228-34Hindistan

40-50zayıf2565-703 / 21024-3830-4226-30Çin

55-65Orta/iy
i30803 / 21525-3432-4022-30Türkiye

Verim
lilik %

Esnek
üretim
küçük
parti
çalışma

Kolek
siyon
hazırl
ama

Kalite

Kalifiye
Eleman
işçi
Teknik/
idari

Otomas
yon ve
bilgisayr
destekli
üretim

Kazak
üretim
zamanı
dakika

Gömlek
üretim
zamanı
dakika

5 cepli
pant.
üretim
zamanı
dakika
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Karşılaştırmalar :
Üretim Maliyetleri

+++38-391,511400801,8400-50060-80Meksika

+++40-431,892000701,925050Tunus

+++40-431,921900601,5445030-40Fas

++56-582,521000851,5700100Polonya

Farklılık12716,65110030-901,6600100-150İtalya

++++33-350,62000602,8300-40010Hindistan

++++33-350,612200452,1300-4005Çin

++51-532,141600957,550030Türkiye

Maliyet
Rekabet
Edebilirlik

Maliyet
ABD
=100

İşçi
Ücreti
USD/Sa.

Nakliye
USD/Ton

Su
Cent/m3

Elektrik
Cent/
kwh

İnşaat
maliyeti
USD/m2

Arsa
Fiyatı
USD/m2
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Karşılaştırmalar :
Pazarlama

YokÇok YeniÇıkış Trendi
İçinde903-4 haftaGüçlüMeksika

YokArtıyorZayıf903-5 haftaÇok ZayıfTunus

YokYokZayıf804-5 haftaZayıfFas

YokAz SıklıklaÇıkış Trendi
İçinde85-903-4 haftaZayıfPolonya

KuvvetliVarÇok
Kuvvetli902-4 haftaÇok Güçlüİtalya

YokÇok YeniÇok Zayıf60-703-5 haftaOrta/GüçlüHindistan

YokÇok YeniÇıkış Trendi
İçinde703-5 haftaGüçlüÇin

ArtıyorArtıyorÇıkış Trendi
İçinde903-4 haftaGüçlüTürkiye

Mağazacılık
Perakendeci-
ye Doğrudan

Satış

Koleksiyon
Başarısı

Teslimat
Başarısı

Teslim
ZamanıPazarlama
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n İtalya ile aramızda olan farkın kapatılması için, pazarlama ve finans
yönümüzü hızla güçlendirmenin yollarını bulup, moda ve kaliteye
yönelmemiz gerekmektedir.

n Yükselen işçilik maliyetleri ve bizim artan görgümüz neticesinde, değil
yüksek kaliteli üretimin, tasarım organizasyonlarının bile, daha uzun
süre İtalya’da tutulamayacağı, nihayetinde İtalya’dan çıkacağı
öngörülebilir.

n Farkı kapatmak, tamamen İtalya olmayı istemek anlamına
gelmemelidir. Türk firmalarının global vizyonu bunun ötesine
ulaşabilmelidir.

n Sektör çevrelerinin her fırsatta İtalya’yı örnek ülke olarak göstermesi,
kendi içinde bir yanılgıyı barındırmaktadır.

n Global hazır giyim sektörünün multi-milyar Dolarlık global devleri
İtalya veya Fransa’dan değil, daha çok, tasarım ve markalaşmanın
yanı sıra, esas dağıtım ve mağazacılıkta güçlü olan İngiltere, Almanya
ve Amerika’dan çıkmıştır.

n Moda ve marka için örnek alınması gereken ülkeler İtalya ve Fransa
olabilir. Ancak, gerçek global aktör olmak için İngiliz ve Amerikan giyim
devleri yakından incelenmelidir.

Karşılaştırmalar :
İtalya - Türkiye



www.abdurrahmanbas.com 54

SWOT Analizi

n Zayıf Yönler
î Özsermaye yetersizliği, güçsüz sermaye yapısı.
î Pazar çeşitlendirmesine gidilememesi.
î Enerji, haberleşme ve ulaşım maliyetlerinin yüksekliği
î Ülke finans kaynaklarının yetersizliği ve yüksek faiz
î Yüksek işgücü maliyetleri
î Yeni pazarlama tekniklerinin kullanılamaması, global pazarlama

literatürüne uzaklık.
î Yüksek gelir vergisi ve sigorta primi
î Eğitilmiş işgücü ve ara kademe eleman – süpervizör yetersizliği
î Kaliteli hammaddenin içeriden tedariğinin eksikliği
î Küçük partilerde ve esnek üretim altyapısının gelişmemiş olması
î Türkiye’de büyük alıcı ofislerinin yetersizliği
î Doğrudan ulaşımda yetersizlik
î E-ticaret altyapısının ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde olmaması
î Makinelerin yenilenmesi gereksinimi
î Markalaşamamak ve Zayıf ülke imajı
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SWOT Analizi

n Güçlü Yönler
ì Tekstil ve terbiye sanayisinin gelişmiş olması, hazır giyim

sektörü ile işbirliği içerisinde çalışıyor olması.
ì Gelişmiş ve çok yönlü dokuma sanayisinin varlığı.
ì Yan sanayinin tamamlanmış olması
ì Geniş ürün yelpazesi.
ì Görece olumlu çalışma koşulları.
ì Koleksiyon hazırlıkları.
ì Standardizasyon
ì Haberleşme ve ulaşımda altyapı gücü. Kolay ve hızlı iletişim

olanakları.
ì Liberal rejim.
ì İyi eğitimli yönetici ve ara elemanların varlığı.
ì Çevre bilinci.
ì Moda dünyasının istediği, hızlı teslimatı kolaylaştıran pazara

yakınlık.
ì Eğitim kurumlarının (meslek lisesi, fakülte, vb.) varlığı
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SWOT Analizi

n Tehditler
î 2005 Yılında rekabet koşulları, Kotasız ticaret ve Çin’in DTÖ’ye

girişi
î AB’ye üyeliği kesinleşen üretici ülkeler
î NAFTA içinde güçlenmiş Meksika
î NAFTA ile serbest ticarete hazırlanan Güney Amerika
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SWOT Analizi

n Fırsatlar
ì AB üyeliği süreci ve G-20 oluşumu ile gelişmiş ülkelerle

entegrasyon
ì Kendi markalarımızla global pazarlara girmek
ì Yerli markaların yeni pazarlara girmesini sağlayacak sistemlerin

yaratılması
ì Niş pazarları bulmak
ì Üretimde bilgisayarlı otomasyona geçip verimliliği yükseltmek
ì Kendi perakende organizasyonlarımızı oluşturmak
ì Global tedarik organizasyonları yapmak
ì Yüksek kaliteli mallar üretmek
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4.4. Fasondan Çıkışın 3 Yolu

n Türk hazır giyim firmaları fasonculuktan tek çıkış yolu olarak, bir marka
yaratmak ve o markayı satmak olduğunu düşünmektedir.

n Bu çözüm yaklaşımı, uzun yıllar global markaların üreticiliğini yapmış olmanın
getirdiği, müşterilerin, daha karlı olduğu düşünülen faaliyet alanına, dikey
büyüme ile girmeyi planlıyor olmanın bir formülasyonudur.

n Bu yaklaşım, bütün bir hazır giyim endüstrisini tek boyuta indirgemesi ve
herkesin, bir taraftan birbiriyle kıyasıya rekabet içine girerken, diğer taraftan
giderek birbirine benzemesi sonucunu doğuracaktır.

n Oysa, günümüzün odaklanma ve uzmanlaşma dünyasında, tek boyutlu
çözümler yetersiz kalmaktadır.
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4.4. Fasondan Çıkışın 3 Yolu

n Endüstriyi yekpare bir yapı olarak görmekten vazgeçip, sektörün ana süreç aşama-
larının ve dolayısıyla, temel yetenek alanlarının neler olduğunu incelemek gerekir.

n Bu şekilde, fasondan çıkış için alternatif yollar üretme şansına sahip olabiliriz.
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4.4.1.  Üretimcilikle Fasondan Çıkış

n Alternatif yollardan ilki, üretimci olarak fasonculuktan çıkıp
global marka olmaktır. Bunun yolu ise, kendi koleksiyonunu ve
sonrasında markasını yaratıp, doğrudan global tüketiciye
ulaşmaktır.

n Bunun dünyadaki en bilinen örneği Levi Strauss &
Company’dir. 1853 yılında kurulan şirket, dünyanın ilk rivetli
jean pantolonunu üretip patentini almış, San Francisco’dan
başlayarak tüm dünyaya pantolonlarını tanıtmış ve satmıştır.

n Üretimci/ fasoncuların yolu olan bu yol, Türkiye’de
fasonculuktan çıkışın nerede ise yegane yolu olarak
algılanmaktadır.

n Bu, ülkemizdeki firmaların, kendilerini müşterilerinin bir ihtiyacını
karşılayan tedarikçi olarak değil de, üretimci/üretim
organizasyoncusu olarak görmeleri ile alakalıdır.
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4.4.1.  Üretimcilikle Fasondan Çıkış

n Kendini üretici olarak gören firmalarımız, doğal olarak kurtuluşu
markalaşmakta görmektedir. Gerçekten de, aralarında Mavi
Jeans, LTB, Colin’s, Cross gibi markaların olduğu sektörün
öncülerinin çoğu, bu seçenek ile fasonculuktan kurtulmayı
hedeflemiştir.

n Üretimci olarak fasonculuktan çıkış yolunun temel problemi,
hazır giyim sürecinin neredeyse tamamını kontrol etmeyi ve
bunu gerçekleştirmek için de bir hayli yatırım yapmayı
gerektirmesidir.

n Bu yöntemle fasonculuktan çıkış arayan firmaların, süreç
adımlarından birinde veya bir kaçında zayıflıklar gösterme
ve yeteri kadar hızlı atılımlarda bulunamama ihtimalleri
yüksektir.
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4.4.2. Tedarik Organizasyonu

n İkinci yol, tedarikçi olarak fasonculuktan çıkıp global giyim
tedarikçisi olmaktır.

n Bunun yolu ise, marka ve mağaza sahibi müşterilerin tüm
global tedarik organizasyonunu yapmaktır. Bu konuda en çok
mesafe almış şirketler, İngiliz şirketleridir.

n Tedarikte uzmanlaşmada en güncel başarı hikayesi ise Hong
Konglu Li & Fung şirketidir. Hazır Giyimde uzmanlaşmış
olmasına rağmen bunun dışında daha bir çok tüketim
malzemesinde de tedarik hizmeti veren şirket, 35 ülkede 6000
tedarikçiyi organize eder durumdadır.
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4.4.2. Tedarik Organizasyonu

n Özellikle Global Tedarik misyonu, bugün artık Avrupalı büyük
tedarik organizasyonlarından doğuya doğru kaymanın
sinyallerini vermektedir.

n Avrupa’da üretim olasılığı zayıfladığı gibi, üretimden uzak
ofislerde, görece yüksek maaşlara, tedarik organizasyonları
kurup markalara hizmet vermenin etkinliği de tartışılmaya
başlanmıştır.

n Bu süreç, Slywotzky’nin (1995:22) “değer göçü” olarak
tanımladığı bir biçimde, Avrupa dışına kaymaktadır.

n Bu organizasyonların bir kısmı, zaten uzak doğuda
yapılandırılmış ve göç eden tedarik organizasyonu değeri
sahiplenilmiş bulunmaktadır.

n Li & Fung ve uzak doğulu diğer bazı tedarik şirketleri, son
yıllarda önemli cirolar yapmaktadır.
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4.4.2. Tedarik Organizasyonu

n Birnbaum, “Kota sonrası yaşam” başlıklı yazısında, dünyada tüm
kotaların kalkacağı 2005 sonrası global hazır giyim tedarikçisinin
profilini şöyle çıkarıyor:

n "Bu tedarikçiler, malı getirip mağazaya koyan ve satılınca parasını
alan, çok güçlü sermaye yapısına sahip büyük üreticiler olacak. Bu
firmalar da, Çin'den değil, Kore, Hong Kong veya Tayvan'dan
çıkacak."

n Bu görüş, global tedarikçinin, mağazacılık ve markalaşma
aşamaları dışındaki tüm aşamaları yönetmesi gerektiğini
öngörmektedir.

n Türkiye’nin, belirtilen ülkeler arasına girebilmesi, bir an önce
tedarik perspektifinde global aktör olma konusunu gündeme alması
ile mümkün olabilir.

n Bu seçenekle fasonculuktan çıkış hamlesini bilinçli olarak formüle
etmiş Türk şirketi olarak Taypa ön plana çıkmaktadır. Taypa,
global markaların vazgeçilmez tedarikçisi olma vizyonunu deklare
etmiş ve neredeyse sektördeki bütün firmaların aksine, markalaşma
saplantısına vizyonunda yer vermemiştir.

n Taypa’nın eksikliği ise, henüz tasarım ve dağıtım aşamalarında
çalışmalarına başlamamış olmasıdır.
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4.4.3. Mağazacılık

n Üçüncü yol ise, batılı ülkelerde daha sık görülen, Türkiye’de de
Damat&Tween gibi örneklerde girişimlerine rastladığımız, perakende-
cilikten global aktörlüğe geçiş yoludur.

n Hiç üretim yapmaksızın, markalaşma, dağıtım ve mağazacılık gücünü
kullanarak global arenada büyüyen firmalara iyi bir örnek, İsveç orijinli
H&M’dir. İsveçli bir terzinin ikinci dükkanını açtığı 1947 yılından bu
yana büyümesine devam etmektedir.

n Perakendeciliğin her sektörde geliştiği, perakendecilerin sektörün
tüm değer zincirine hakimiyet kurduğu bir dönemi yaşıyoruz.
Markalaşma süreci de, en etkin bir biçimde katkısını müşteri ile temas
noktalarında, yani perakende noktalarında ortaya koyuyor. Sektöre
hakim olmanın yolu, perakende noktalarına yani mağazalara hakim
olmaktan geçiyor.

n Hazır giyimde kazanılacak mağazacılık birikimi, sadece bu sektörde
değil, diğer tüm sektörlerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu yolu
seçen şirketler, bir kez girdikleri herhangi bir pazarda, rahatlıkla ürün
çeşitlendirmesi yaparak hızla büyüyebilirler. Her geçen gün,
perakendecilik sektörü, yeni bir global dev/ aktör yaratmaktadır. En son
ilan edilen global dev, Amerikalı perakendeci Wal-Mart’tır.
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4.4.4. Tasarımın Vazgeçilmezliği

n Tasarım aşaması, başlı başına bir uzmanlık ve hatta bu
mesleğin özü olmakla birlikte, ekonomik olarak, tek başına
global aktör/ dev yaratma potansiyeli olmayan bir alandır.
Ülkemizde ise en çok eksikliği hissedilen, know how birikiminin
en alt düzeylerde olduğu bir konudur.

n Bu alan, tek başına çıkış yolu olarak görülemeyecek olmakla
birlikte, tüm çıkış yollarının en güçlü yanını oluşturabilecek bir
temel yetenek alanıdır. Bu nedenle, global aktör olmak isteyen
tüm şirketler, ya özerk bir tasarım organizasyonu
yapılandırmalıdır ya da Avrupa’da rastladığımız türden tasarım
ofisleri ile işbirliği yapmalıdır.

n Tay Grup için geçerli olabilecek çözüm, Taypa ve Tays
yapılanmalarına paralel, her ikisine de servis verip
güçlenmelerini sağlayabilecek bir tasarım organizasyonuna
gidilmesidir.
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4.4.5. Tay Grup’un Çıkışı

n Tay grup, ikinci yolda Taypa ile, üçüncü yolda ise Tays ile çıkış
aramaktadır.

n İkinci yol, Taypa’nın ilk kurulduğu günden bu yana gündemimizde olan
yoldur. Taypa kendini, “Global markaların vazgeçilmez tedarikçisi”
olarak konumlandırdığından bu yana, hedefine doğru ilerlemektedir.

n Taypa, Next ile geleneksel anlamdaki müşteri-tedarikçi ilişkilerinin
ötesine geçerek, stratejik partner olma yolunda ilerlemiş bulunmaktadır.
Marks & Spencer’ın yollarını ayırdığı Desmond şirketi ile başlatmış olduğu
Zip Project dahi Taypa eliyle yürütülmek üzere bize sunuldu.

n Taypa, aylar öncesinde başlattığı araştırmalar sonucunda, İngiltere’nin
önde gelen global tedarik şirketlerinden Martin Emprex International’ın
üst düzey yöneticisini kadrosuna katarak, bu konudaki açılımlarına çok
önemli bir know-how kaynağı ekledi.

n Taypa, ürün portföyünü geliştirmek üzere stratejik işbirliklerine ağırlık
vermektedir. Bir yandan örme ürün grubundaki çalışmalar sürerken, diğer
yandan, yıkama kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılmasına yönelik
arayışlar devam etmektedir.
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4.4.5. Tay Grup’un Çıkışı

n Taypa’nın “Global Tedarik” yaklaşımı; çok sayıda ülke ve üreticiden,
daha sık, daha az miktarda, değişen koleksiyonlarda, sürekli yenilenen
ürünler ile daha ucuz ve erken üretim/teslim talebinin karşılanması
çerçevesinde yapılandırılmalı, Taypa kadrosu, bu doğrultuda
güçlendirilmelidir.

n Taypa için bundan sonra gelişmenin adresi, sadece yerel tedarik
kaynaklarını kullanmaya yönelik yapılandırılmış olan organizasyonunu,
global tedarik kaynaklarını da kullanabilecek bir yapıya doğru
genişletmektir.

n Bu arada başlatılması gereken çalışma, temel yetenek portföyüne,
tasarımın da katılması çalışmasıdır.

n Onun hemen akabinde gündeme gelmesi gereken ise, global hazır
giyim depolama ve dağıtım organizasyonu olmalıdır. Tesco ile
girilecek muhtemel bir ticari ilişkide zorunluluk olarak karşımıza çıkacak
bu husus, bu vizyonla değerlendirilip geleceğe yönelik düşünülmelidir.

n Bu amaçla, Avrupa’da bir toptancının satın alınması da
düşünülebilir.
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4.4.5. Tay Grup’un Çıkışı

n Üçüncü yol, Tays yapılanmasının öncülüğünde yürütebileceğimiz bir
yoldur.

n Her ne kadar Tays kendini mümessil firma gibi tanımlamak
eğiliminde ise de, bugün Türkiye’de geçerli olan tarzda bir mümessillik
yapılanması ile global aktör olunabilmesi mümkün
görünmemektedir.

n Türkiye’de uygulanmakta olan, komisyonculuğa indirgenmiş
mümessillik müessesesi artık rağbet görmemektedir. Tüm aklı
başındaki üreticiler, büyük alıcı firmaların ofisleri ile doğrudan
çalışmaktadırlar.

n Tays kendini, kendi markasını ürettirip kendi mağazalarında ve diğer
perakende noktalarında satan bir firma olarak konumlandırmak
zorundadır.

n Tay Grup, günümüzde perakendeciliğin artan önemi karşısında, bu
vizyonda bir firma ile 3. çıkış yolunu zorlamak durumundadır.

n Tays yapılanmasının bugünkü başarısız görüntüsü karşısında, Tay Grup
yönetimi ya Tays’ı yeniden yapılandırmalı ya da yerine bir başka
yapılanmayı ikame etmelidir.
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4.4.5. Tay Grup’un Çıkışı

n Görüleceği üzere grubumuz, her iki yoldan da global aktör
yaratma potansiyeli taşımaktadır.

n Ancak, Türkiye’den henüz batılı anlamda bir global aktörün
çıkmadığı hesaba katılırsa, grubumuzdaki her iki firmanın da
ayrı ayrı global aktör olabilme olasılığının son derece sınırlı
olduğu söylenebilir.

n Bu noktada, iki şirketin birlikte yürüteceği ortak bir proje ile
global bir dev yaratma sinerjisi üzerinde durulabilir. Bu
sinerjinin yaratılması için her iki tarafa düşen sorumluluklar
vardır.

n Kurumsal altyapı ve insan kaynağı olarak Taypa, kendi payına
düşen kısmın hazırlıklarını, Tays’a kıyasla, önemli ölçüde
yapmış görünmektedir.

n Yine de, gerçek profesyonel bir global tedarik firması olmanın ilk
adımlarını atmakta olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
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4.4.5. Tay Grup’un Çıkışı

n Tays ise, henüz stratejik konumlandırmasını yapmış, vizyonunu
açıklamış, çalışanlarına deklare etmiş ve insan kaynağı yapılanmasını
tamamlamış değildir. Tays tüm bu çalışmaları bir an önce
tamamlamalıdır.

n Eğer iki şirket arasında, toplamda bir sinerji yaratmak üzere bir iş
bölümü olacaksa, Taypa vizyonunda belirlediği üzere yoluna
devam etmeli, Tays ise, markalaşma ve mağazacılık üzerine
yoğunlaşmalıdır.

n İki şirketin ortak bir proje etrafında kenetlenmesi durumunda bile,
tasarım, eksik bir yön olarak kalmaya devam edecektir.

n Bu noktada çözüm, Taypa ve Tays’a paralel, tasarım odaklı
“Creatay” yapılanmasına gidilmesidir.

n Creatay, mutlaka, Avrupa moda merkezlerinden, global marka
deneyimi olan, bir tasarımcı veya tasarım ofisi liderliğinde
yapılandırılmalıdır.

n Alt kadrolar ise, ülkemizden yetenekli tasarımcılar ile
desteklenmelidir. Organizasyonunda, sadece tasarımcılar değil,
piyasayı sürekli takip eden, neyin satılıp neyin satılmadığını bilen kişiler
de olmalıdır.
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4.4.5. Tay Grup’un Çıkışı

n Creatay, gerekirse yurtdışında yapılandırılabilir.  Bağımsız bir
yapı olarak kurulabileceği gibi, Taypa’ya veya Tays’a bağlı
olarak da kurulabilir.

n Mevcut bir şirkete bağlı olması durumunda, mevcut
şirketlerin de (özellikle Tays) daha tamamlamaları gereken bir
çok eksikleri olduğu düşünülürse, gereken ilginin gösterilip
gösterilemeyeceği tartışma konusudur. Bağımlı veya bağımsız
olsun, yetkin bir yöneticinin liderliğinde, özerk olarak
yapılandırılması, kısa sürede başarı için bir gerekliliktir.

n Aslında çevremizdeki diğer Türk firmaları, fasondan çıkış için
böyle kavramsal ayrımlar yapmamaktadırlar.

n Üç ayrı yoldan birinde veya bir kaçında birden uzmanlaşma
gibi bir gündeme sahip olmaksızın, bilinen klasik yöntemle,
üretimden tasarıma, oradan da markalaşma ve mağazacılık
aşamasına geçerek büyümeyi hedeflemektedirler.



www.abdurrahmanbas.com 73

4.4.5. Tay Grup’un Çıkışı

n Sektördeki markalaşma tartışmalarının arka planında yatan
organizasyonel yapı budur. Bu yapı ise, kısıtlı kaynaklarla her
şeyi başarmayı hedef alması yüzünden, daha en başta şirketleri
sıkıntıya sokmakta, yarının muhtemel global aktörlerini,
bugünden büyük bir yükün altına sokup, gelişmelerini
ertelemekte veya yok etmektedir.

n Tedarik organizasyonunu Taypa’ya bırakması gereken
Tays’ın, öncelikle uzmanlaşması gerektiği iki ana konu,
markalaşma ve perakende/ mağazacılıktır.

n Tays’ın ihtiyacını duyduğu pazarlama organizasyonu, yurt içi
ve yurt dışı dağıtım kanalı yapılandırmasını tesis edip
geliştirebilecek bir organizasyondur.

n Marka dünyasında, bilinirlik (reklam) ve bulunabilirlik
(dağıtım) koşut gitmezse, piyasanın kaymağını hep rakipler
toplamıştır.
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TAY GRUP’UN HEDEF PAZARA
GİRİŞ VE UYGULAMA STRATEJİLERİ5
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Hedef Pazarlar: ABD
ABD’nin Yıllar İtibariyle Hazır Giyim İthalatı (Milyon USD)

57.25250.79648.17542.82736.389Toplam

16.70714.11113.30711.71710.325Diğer

1.048834781672579Türkiye

1.5871.3291.1711.052721Salvador

1.8201.5091.4521.2571.049Tayland

1.7861.5251.5171.3471.187Hindistan

1.7471.5981.4211.204948Kanada

2.1661.6761.6271.4481.225Bangladeş

2.0551.6861.6591.5961.326Endonezya

1.8951.7921.7451.5971.503Filipinler

2.0641.9742.1552.0711.974Tayvan

2.2642.1031.8911.5181.390Kore

2.3372.1581.8731.6591.219Honduras

2.4282.3372.3422.2161.753Dominik Cumhuriyeti

4.4864.2564.4283.9353.861Hong Kong

4.4994.3704.3124.4883.769Çin

8.4137.5386.4945.0503.560Meksika

20001999199819971996ÜLKELER

Hedef Pazarlarımız:
AB, ABD, Japonya
ve Rusya
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Hedef Pazarlar: ABD

ABD’nin Türkiye İhracatı Ve İthalatı İçerisindeki Yeri

% 9.2% 5.2% 9.69% 8.58% 4.01
Türkiye Tekstil Hazır giyim
İthalatı İçinde ABD’nin
Payı

% 14.2% 11.6% 9.58% 8.83% 8.55
Türkiye Tekstil Hazır giyim
İhracatı İçinde ABD’nin
Payı

% 7.1% 7.5% 8.83% 8.92% 8.06
Türkiye Toplam İthalat
İçinde ABD’nin Payı

% 11.3% 9.14% 8.28% 7.74% 7.06
Türkiye Toplam İhracat
İçinde ABD’nin Payı

20001999199819971996
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Hedef Pazarlar: ABD

Pazarlama ve Dağıtım Kanalları
n Tüketim harcamalarındaki yavaşlama ve talepteki

daralmaya bağlı olarak ABD'de perakende sektöründe
rekabet giderek artmaktadır.

n Perakende rekabeti daha düşük fiyatları oluşturmakta,
sürekli indirim-ıskontolu satış dönemleri oluşturulmakta ve
perakende karları azalmaktadır.

n Perakende sektöründe üretici fiyatları son beş yıldır
hemen hemen aynı kalmıştır.

n Artan rekabet ve kota sınırlamalarının kademeli olarak
kaldırılması ve üretimin daha düşük maliyetli bölge
ülkelerinde yaptırılması ile birlikte ithal ürünlerin fiyatları
gerilemektedir.

n Fiyatlardaki gerilemenin önümüzdeki dönemde de
sürmesi beklenmektedir.
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Hedef Pazarlar: ABD

n ABD Pazarı Değerlendirmeleri
n Amerika pazarı, bu pazarın Uzak doğu ve Orta

Amerika’dan yaptığı düşük fiyatlı tedarik nedeniyle ve
gittikçe düşen perakende fiyatları bakımından çekici
görünmemektedir.

n Bu pazarda rekabetçi konumu yakalamak, Meksika,
Karayipler ve Uzak Doğudan yapılacak tedariğin
etkinliğine bağlıdır.

n Fiyat dışı kategorilerde başarılı olmak için, doğrudan New
York’ta faaliyete başlayıp, oradaki ofis ve reklam
maliyetlerinin yüksekliğine hazır olmak gerekir. Bu
bakımdan, kurumsal kaynak ve yetenek portföyü bağlamında
zorlayıcıdır.

n Kendi markasını yaratma ve kendi dağıtımını yapma
yolundaki Tay Grup için Amerika öncelikli pazar olarak
görünmemektedir. Avrupa’da yakalanacak belli bir
başarıdan sonra girilmesi düşünülecek bir pazar olacaktır.
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Hedef Pazarlar: Japonya
Japonya’nın Tekstil ve Hazır Giyim
İthalatının Bölgesel Dağılımı (2000)

1DİĞER
2,5AMERİKA
7,5AVRUPA BİRLİĞİ
6ASYA - DİĞER
3VİETNAM
5G.KORE
75ÇİN
89ASYA ÜLKELERİ

İTHALAT İÇİ
% PAYIÜLKE GRUBU

Japonya’nın Hazır Giyim
İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2000)

0,113Türkiye
0,5105Hong Kong
0,6114Filipinler
0,7140Hindistan
0,8150Malezya
1,1222Endonezya
1,5293Tayland
2,4468ABD
3,0591Vietnam
4,8951G. Kore
74,714,713Çin

PAYI
(%)

DEĞER
(MİLYON USD)ÜLKE
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Hedef Pazarlar: Japonya

n Japonya Pazarı Değerlendirmeleri
n Japonya pazarı da, Amerika pazarı gibi, öncelikli pazar

olarak görünmemektedir. Avrupa’da yakalanacak belli bir
başarıdan sonra girilmesi düşünülecek bir pazar olacaktır.

n Japonya pazarı, kültürel ve coğrafi uzaklık bakımından
öncelikle girilmesi tercih edilmemesi gereken bir pazar
olarak karşımıza çıkmaktadır.

n Bu pazara girilmeye karar verilmesi aşamasında, bu pazarda
başarılı olmuş diğer firmalar gibi, Japonya’da bir merkez
oluşturulmalıdır.

n Bu pazarda rekabetçi konumu yakalamak, kültürel bariyerleri
aşıp Japon tüketicinin beklentilerini doğru anlamaya ve
özellikle Uzak Doğudan yapılacak tedariğin etkinliğine
bağlıdır.
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Hedef Pazarlar: Rusya

n Rusya Pazarı Değerlendirmeleri
n Rusya pazarı, her zaman Laleli ve Bavul Ticareti ile birlikte anılan bir

pazar olmuştur.
n Bavul ticaretine izin verildiği sürece, kitlelerin talebi doğrultusunda, Rus

pazarlarına bu yoldan tekstil ve hazır giyim ürünleri ihraç edilmeyle
devam edecektir. Böylesi bir pazar yapısına sahip bir ülkeyi öncelikli
hedef pazar edinerek global aktör olma hedefine ulaşmaya
çalışmak yanıltıcıdır.

n Son zamanlarda bu pazarda başarılı olan Türk markaları da
bulunmaktadır. Bunların marka özelliklerini ön plana çıkaran pazarlama
stratejileri neticesinde menşe ülke sorunu ile karşılaşmadıkları
bilinmektedir. Bu nedenle Rus pazarında markalaşan firmalarımızın
belirli yer edindikleri göz ardı edilmemelidir.

n Ancak bu pazarda başarılı olan firmalarımızın, global pazarlama
uygulamaları ve global aktör olma vizyonuna görece uzak kalmış
firmalar olduğu da dikkatlerden kaçmamaktadır.

n Rusya pazarı, global pazarların periferisinde bir pazar olmaya devam
etmektedir. Bu pazarda kazanılacak tecrübeler, gerçek global aktörleri
yaratacak potansiyele sahip batı pazarları için dolaylı tecrübeler
olmaktan öteye geçemez.

n Diğer yandan, küçük başlamak isteyen ve halen bu pazarda faaliyeti
olan firmalar için dikkate değer fırsatlar sunabilir.
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Hedef Pazarlar: AB

50.79248.32141.44938.13727.81720.550Toplam

7410769Lüksemburg

1.2021.2921.0831.040855İsveç

377381354337245Finlandiya

828800776725570Avusturya

706862586134Portekiz

2.0581.7541.274886551390İspanya

44140330124810448Yunanistan

1.4861.4341.1681.050861547Danimarka

3343182422049876İrlanda

11.0019.8477.6846.5294.0953.204Ingiltere

2.5952.4352.1822.0371.258700Belçika

3.6643.7283.2643.1222.2131.521Hollanda

5.3844.6443.7723.4272.2401.088İtalya

6.9896.4385.5995.2334.2523.211Fransa

14.68814.67413.51913.24012.0299.731Almanya

200120001999199819951990ÜLKELER

15 AB Üyesi Ülkenin Hazır Giyim İthalatı (AB İçi Hariç – Milyon Euro)

15 EU Member
+Cyprus, the
Czech Republic,
Estonia,
Hungary, Latvia,
Lithuania, Malta,
Poland, Slovakia
and Slovenia
+Bulgaria and
Romania
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Hedef Pazarlar: AB

Dış Ticaret ve Tedarikçi Ülkeler

1.1928G.Kore

1.1981Macaristan

1.31.117Tayland

2.21.851Endonezya

2.21.869Polonya

2.82.371Fas

2.82.426Bangladeş

2.92.479Hindistan

2.92.516Romanya

3.12.641Tunus

5.54.745Hong Kong

6.45.500Türkiye

9.48.960Çin

38.933.456AB (15)

100.085.909Toplam

PAY %MİKTARÜLKELER

0.4332Filipinler

0.4349Slovenya

0.4359Ukrayna

0.5444Slovakya

0.5448Hırvatistan

0.5470Litvanya

0.6502ABD

0.6512Makao

0.6515Çek Cum.

0.7572Tayvan

0.8674Mairitus

0.8686Bulgaristan

0.8723Malezya

0.9780Vietnam

1.0864Sri Lanka

1.0867Pakistan

PAY %MİKTARÜLKELER
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Hedef Pazarlar: AB
AB Ülkelerinin Üretim Yönelimleri

Fason üretim yapısı içinden, kendine ait orta-üst sınıf marka ve moda alana doğru ürünleri
genişletecektir.

İspanya
Üretim yapısını korumakla birlikte, üçüncü ülkelerden alımlarını da genişletecektir.

İngiltere

Küçük ölçekli ve esnek üretim yapısını koruyarak, kalite, moda ve marka avantajlarını birlik içinde
koruyacak ve sürdürecektir.

İtalya

Moda ve tasarım ağırlıklı üst sınıfa hitap eden üretimi ve pazarlama yaklaşımı sürerken i düşük ve
orta sınıf üretim giderek Akdeniz ülkelerine kayacaktır.

Fransa

Portekiz, Yunanistan, İrlanda ve kısmen ispanya AB içinde fason üretim yapan ülke olma
niteliklerini koruyacaklar ve bu alanda Orta, Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ile geleneksel
ürünlerde rekabet edeceklerdir. Orta sınıf mallara doğru eğilim trendi ise güçlenecektir.

Fason Üretici Ülkeler

Almanya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İsveç üretimlerinde niş alanlara çekilecek, ürün çeşitliliğini
azaltacak, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yatırım eğilimi devam edecek.

Niş Strateji Uygulayanlar
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Hedef Pazarlar: AB

AB Dışından Yapılan İthalatın Dağıtım Kanalları

12Toptancıdan Perakendeciye16Toptancıdan Perakendeciye

8Toptancıdan Mağazalara12Toptancıdan Mağazalara

10Özel Mağazalar6Özel Mağazalar

70Perakendeciler66Perakendeciler

20Toptancılar28Toptancılar

%2000-2010 Ortalama%2000 Yılı



www.abdurrahmanbas.com 86

Hedef Pazarlar: AB

n AB Pazarı Değerlendirmeleri
n Türkiye, Avrupa’nın tedarikçileri sıralamasında 2. sıradadır. Ülkemiz,

her yönüyle bir Avrupa ülkesidir. Bölgesel bloklaşmaların keskinleştiği
günümüz global ticaret ortamında, ait olduğumuz blok, Avrupa
bloğudur.

n Global hazır giyim ticaretinde önemli akımları incelediğimizde,
akımların ilk üçü, Avrupa içi ve Avrupa’ya yönelik akımları konu
almaktadır ve toplam ekonomik büyüklüğün yarısını
oluşturmaktadır. Bizim bir parçası olabileceğimiz akımlar bu akımlardır.

n Diğer üç akım, Asya ve K.Amerika’yı giydirmek üzere hareketlenmiş
akımlardır ve bizim bölgemizin dışında cereyan etmektedir. Ana
akımlara paralel hedefleyeceğimiz pazar AB pazarıdır.

n Avrupa bloğu içindeki üretim hareketlerine baktığımızda ise, blok
içinde ve blok dışına doğru hareketlerin olduğunu görüyoruz. Her iki
yöndeki hareket de Türkiye’ye, daha uzun yıllar Avrupa’nın önemli
tedarikçisi olma fırsatını sunmaktadır.

n Ancak bu fırsat, ucuz ürün kategorisinde değil, orta ve üst
kategoridedir.
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Hedef Pazarlar: Yurtiçi

n Yurtiçi Pazarın Önemi
n Yurtdışı pazarlar hedefimiz

yanında, her zaman
yinelediğimiz, yurt içi pazarlar
hedefimiz de olmalıdır.

n TGSD, Türk hazır giyim
endüstrisinin 2010 yılındaki
ihracatının 34,8 Milyar USD
olacağını öngörürken, iç pazar
büyüklüğünün de, 32,7 milyar
USD düzeyine ulaşmasını
beklemektedir.

n Bu rakamlar, yurt içi pazarının
ihmal edilmemesi gerekliliğini
açıkça ortaya koymaktadır.

34,8 32,7
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TGSD’nin 2010 Yılı İç Pazar
Büyüklüğü Tahmini (Milyar USD)
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5.2. Pazara Giriş Stratejisinin Seçimi

n Bir kez hedef pazar seçildiğinde, hedeflenen pazara girmek
üzere, alternatif pazara giriş stratejileri arasından, bir strateji
seçilmelidir.

n Şirket yapısına uygun pazara giriş stratejisi belirlendikten
sonra, o strateji doğrultusunda uygulama planları hazırlanması
gerekir.

n Pazara girişi stratejileri, global pazarlama gelişme
aşamalarının herhangi birinde olan tüm şirketler için
geçerlidir. Yalnızca ilk defa global pazarlara açılacak şirketlerin
uygulayacağı stratejiler değildir.

n Her şirket, yeni pazara girişinde,
n Bulunduğu globalleşme aşamasına göre,
n Mali ve diğer olanaklarına göre
n Gireceği pazarın gereklerine göre,
bir strateji seçimi yapmak zorunda kalacaktır.
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5.2.1. Pazara Giriş Stratejileri

Hisse ve Kontrol Oranlaması
n Şirket, pazara yapacağı yatırımda ne kadar çok hisseye sahip

olursa, o oranda kontrol imkanına sahip olur.
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5.2.1. Pazara Giriş Stratejileri

n İhracat
n Dolaylı İhracat
Satıcı şirketin, ürünlerini, kendi ülkesindeki bir aracı vasıtasıyla dış pazarlara

satması.
n Ortaklaşa İhracat
İhracat yapmak isteyen şirketin, hedef pazardaki bir şirketin mevcut dağıtım kanalını

kullanarak satışını gerçekleştirmesidir.
n Doğrudan İhracat
Şirket kendi bünyesinde bir ihracat departmanı kurar ve yabancı ülkede

yapılandıracağı kendine ait veya bayilik şeklindeki dağıtım kanalı vasıtasıyla
ürünlerini satar.

n Lisanslama
Şirket (lisansör) yabancı bir şirkete (lisanslı), imtiyaz bedeli karşılığı bazı haklar

vermektedir. Buradaki haklar, markalama hakkı, know-how, üretim prosesleri veya
patentler olabilir.

n Frachising
Franchisingde, franchise veren şirket, franchise şirkete, telif ücreti karşılığı, şirketinin iş

kavramını ve ürün ismini kullanma hakkını verir. Verilen haklar, bazen pazarlama
planını, işletme el kitaplarını, standartları, eğitimleri ve kalite denetimlerini kapsayabilir.
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5.2.1. Pazara Giriş Stratejileri

n Fason Üretim
Şirket, ürünün bir parçasını veya tamamını yerel bir üreticiye ürettirmek suretiyle

yabancı pazara girmektedir. Ürünün pazarlanması sorumluluğu, ürünün esas
sahibi olan şirketin üzerindedir.

n Ortak Girişim
Ortak girişim yönteminde, yabancı şirket, hedef pazarda yeni bir ticari varlık

oluşturabilmek için, yeni ortaklarla yeni girişimlerde bulunmaktadır
n Doğrudan Yatırım
Firmalar bazen, global bir pazara girme yöntemi olarak, mülkiyeti kendilerine ait

girişimleri, doğrudan yatırımı seçerler. Mülkiyetin kendilerine ait olduğu
durumlar iki biçimde kendini gösterir: Satın almalar veya birleşmeler ile yeni
yatırımlar.

n Stratejik İşbirlikleri
Stratejik işbirlikleri, iki veya daha fazla firmanın, stratejik hedeflerini gerçekleştirip

karşılıklı fayda sağlamak amacıyla oluşturdukları koalisyonlardır.
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5.2.2. AB Pazarına Giriş Stratejimiz

n Alternatif giriş stratejilerinden olan fason üretim, hedef pazarımız AB olup, bu
bölgede hazır giyim üretiminin çoktan cazibesini kaybetmiş olmasından
dolayı seçim dışıdır. Paralel biçimde, üretim faaliyetlerini içeren bir doğrudan
yatırım yöntemi de tercih edilemez.

n Diğer alternatiflerden lisanslama ve franchising de (franchise vermek
şeklinde), şirketimizin tanınırlığının ve sistem altyapısının henüz bu çalışmalar
için hazır olmaması bakımından seçenek dışında kalmaktadır.

n Franchise almak ise, denenebilecek bir yöntem olmakla birlikte, global aktör
olma hedefi ile doğrudan ilişkili olmayacağından, öncelikli olarak
düşünülmemesi gerekir.

n Ortak girişim ve stratejik işbirlikleri alternatifleri de değerlendirilebilir
görünmektedir. Ancak, bu iki yaklaşımın yaşama geçirilebilmesi için, uzun
süren araştırmalar sonucunda belirlenecek doğru partnerlere ihtiyaç vardır.
Özellikle bu partnerlerle eşit şartlarda masaya oturabilmek için, belli bir pazar
birikimine sahip olmak gerekmektedir. Aksi taktirde, sonucunda fasonculuktan
ileriye gitmeyecek bir anlaşmanın ötesine geçilemez. Sonuçları itibariyle,
franchise almaktan farklılık göstermeyecektir.

n Global pazarlama aşamalarındaki gelişime de paralel olarak, bizim AB pazarına
giriş stratejimiz, ihracat stratejisi ile başlamalıdır.

n Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz, müşterilerimizin malını müşterilerimizin
nakliyecisine teslim etmek şeklindeki dolaylı ihracat uygulamalarının ötesine
geçerek, doğrudan ihracat formlarına başlayabiliriz.
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Yurtiçi Pazar
n Daniel Hechter, kendi pazarında doğrudan büyümenin en kolay

olduğu Avrupa ülkesi olarak Türkiye’yi belirlemiştir.
n Yurtiçi pazarlamanın yurtdışı pazarlama ile karıştırılmaması

gerektiği aşikardır.
n İhmal edilmemesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiğimiz yurtiçi

pazara giriş için ise, öncelikle İstanbul’da olmak üzere, hedef
kitlemize uygun lokasyonlarda, kendi mağazalarımızı açarak,
yapılanmamızı bir – iki mağaza ile hemen başlatmalıyız.

n Bunun yanı sıra, YKM, Çarşı gibi mağazalarda köşeler ve
yurdun her tarafında bayilikler biçiminde yapılanma devam
etmelidir.

n Kendi mağazalarımızda edineceğimiz pazarlama tecrübesine
ekiplerimizin ve üst yönetimin ihtiyacı olacaktır.
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5.3. Uygulama Stratejileri

4P
Product
Price
Promotion
Place

Ürün
Fiyat
Tutundurma
Dağıtım

4C
Costumer needs and wants
Cost to the Costumer
Communication
Convenience

n Strateji önerilerimizin çerçevesi, Pazarlama Karmasının 4P’sidir.
n Önerilerimiz ağırlıklı olarak, global pazarlarda nihai tüketicilere

doğrudan ulaşmasını beklediğimiz ve daha komplike planlara ihtiyacı
olan, Tays’a yönelik olacaktır. Endüstriyel pazara seslenen ve belli
sayıda müşteriye hitap eden Taypa için 4P çerçevesinde girilecek
detaylar sınırlıdır. Taypa’nın
n Müşterileri, global markalar;
n Ürünü, tedarik organizasyonu;
n Fiyatı, global fiyatlar;
n Tutundurması, iyi hizmetle yapacağı isim;
n Dağıtımı, global dağıtım ağlarıdır.

n Bununla birlikte, özellikle dağıtım alanında ve bir sonraki bölümün konusu
olan pazarda büyüme ve gelişme stratejilerinde, Taypa’ya yönelik
önerilerimize yer vereceğiz.
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5.3.1. Ürün ve Marka Stratejisi

n Gelişmiş ülkeler, güçlü ar-ge altyapıları ve moda
tasarım birikimleri ile know-how içeren, taklit edilmesi
giderek zorlaşan, katma değeri yüksek, ileri tekstil
teknolojisi ile desteklenmiş, müşteriye özel, lüks ve
moda ürünler ile fonksiyonel ürünlere
yönelmektedirler.

n Gelişmiş ülkelerde yükselen yaş ortalaması ile birlikte,
çok kazanan kişilerin uzun yaşamasına paralel olarak,
yüksek kaliteli, moda içeren ürünler pazarında talebin
genişleyerek devam etmesi öngörülmektedir.

n Şirketimiz, öncelikle, hizmet edeceği müşteri
segmentine ve bu müşterilere hangi tür ürünlerle
hizmet edeceğine karar vermelidir.

n Üretim yeteneklerimiz dikkate alındığında, genç erkek
ve bayanlara, gündelik rahat ve trendy giysiler
sunmamızın doğru olacağı ortaya çıkmaktadır.

n Bu sunuşu, içinde yaşam tarzı hikayesini de barındıran
bir marka ile yapmalıyız. Bu yaşam tarzı, şehirli orta ve
orta üstü gelir düzeyine sahip genç erkek ve
bayanların tarzı olmalıdır.
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5.3.1. Ürün ve Marka Stratejisi
n Fasonculuktan çıkışın bayrağı olan koleksiyon hazırlama

kararı, ilk etapta, firmaların önüne iki seçenek koyar:
n Trend Belirlemek ya da
n Trend Takip Etmek.

n Trend belirlemek gerçekten önemli know-how ve finans
birikimleri isteyen bir seçenektir. Koleksiyona başlayan tüm
yeni firmaların yaptığı gibi Tays, bir dönem trend takipçiliği
yapmak zorundadır. Ancak bu sonsuza kadar süremez. En fazla
5 yıl içinde kendi tarzını yaratmalıdır.

n Tays için tarz oluşturacak ve bugünkü ekibin birikimini
uluslararası düzeye taşıyacak, daha önce global bir markada
deneyimi olan stiliste veya stilistlere ihtiyaç bulunmaktadır.

n Tays’ın tedarikçilerle ilişki kuracak sourcing departmanı yeterli
sistem altyapısına henüz sahip değildir. Bu alanda sistemin
oturması için, profesyonel kadrolaşmaya ve zamana ihtiyaç
vardır.
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5.3.1. Ürün ve Marka Stratejisi

n Marka ismi olarak, daha önce pek başarılı sayılamayacak
bir hikayenin kahramanı olan Hammersmith markası
etrafında çalışmalar yürütülmektedir. Marka ismi, bayan
grubu için fazlasıyla maskülendir.

n Le Coq Sportif ile daha önce bir ara gündeme gelen,
Avrupalı bilinen bir markanın satın alınması alternatifi, zaten
gecikmiş olduğumuz bir süreci hızlandıracak bir fırsattır.

n Hazır bir markanın satın alınması
ile, markanın var olan müşteri
grubu, dağıtım altyapısı ve
markayı o günlere getiren
kadrodan başarılı olanlarını elde
tutma fırsatı doğacaktır.

n Ancak, Hammersmith’in önceki
denemeden, negatif veya pozitif
bir bilinirlik mirası olmadığından,
yepyeni ve uzun bir serüven için
tutulabilir.
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5.3.2. Fiyat Stratejisi

n Avrupa Birliği içinde hane halkının ve bireylerin tüketim harcamaları
içinde hazır giyimin payı azalma trendi içindedir.

n Hazır giyim harcamaları yerine hizmetler, seyahat, eğlence, iletişim,
sağlık gibi alanlardaki harcamaların trendi güçlenmektedir.

n Orta gelirli hane halkı ve bireyler (Avrupa’da çok geniş bir kesim) hazır
giyim harcamalarında daha küçük miktarlarda ve daha ucuz
ürünlerde yoğunlaşmakta, alışveriş sıklığı ise artmaktadır.

n Bu trendi yakalayacak ürünler, orta sınıf kalite ve fiyatta marka
içeren, ancak standartlardan uzaklaşan ürünler olacaktır.

n Bu gelişmeler doğrultusunda, hedef pazarlarımızda,
n koleksiyon ve moda trendleri oluşturan,
n ürün çeşitliliği ve yaratıcılığı bir arada yakalayan
n hızlı tedarik ve hızlı ürün yenileme yapabilen firmaların hizmet

verebileceği yeni bir yapı oluşmaktadır.
n Bu pazar, orta sınıf kalite/fiyatlı standart malların pazar payına hakim

olma eğilimindedir.
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5.3.2. Fiyat Stratejisi

n Tüketici pazarları içinde segmentasyon giderek artmaktadır.
n Refah artışının getirdiği tüketim eğilimi, daha yüksek ve pahalı

mallara olan talebi diğer ürünlere olan talebin üzerinde
genişletmektedir.

n Günlük ve rahat giyim talebi, düşük fiyat kaliteli ürün bazında
artmaktadır.

n Piyasalarda her halükarda yoğun bir fiyat baskısı açıktır.
n Tarzımız olan spor giyim, geniş kitlelere açık olması itibariyle, ortalama

veya ortanın hemen üstü fiyatlama ile önemli cirolara ulaşabilir.
n Bunun yanı sıra, başka bir marka ile de, yükselmekte olan kalite ve

prestij pazarına ilerleyen aşamalarda yönelmeliyiz.
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5.3.3. Dağıtım Yapılandırması

n Hedef pazarımız olan AB pazarına, doğrudan ihracat strateji ile giriş
yapabileceğimizi tartışmıştık.

n Doğrudan ihracatın bir gerekliliği, hedef pazarda dağıtım ağlarının
bizzat şirketimiz tarafından kurulmasıdır.

n Bu dağıtım ağlarına bizim tarafımızdan empoze edilen bir marka ile
girmek yerine, hedef pazarda bilinen bir markayı satın alarak girmek,
penetrasyonu hızlandıracak bir açılım olacaktır.

n Avrupa Birliği pazarlarında perakendecilik en hızlı gelişen pazar
trendidir. Katma değer yaratmada ve paylaşmada pazarlamanın
(perakendecilik) payı giderek yükselmektedir.

n Pazarda rekabetin getirdiği fiyat baskısı nedeniyle üretici
fiyatlarındaki artış çok sınırlı kalmakta hatta gerilemektedir.
Perakende fiyatları ise üretici fiyatlarının daha üzerinde
artmaktadır.

n Mağazalar, kendi özel markaları ile (orta-sınıf/kalite & fashion)
satışlarını hızlandırmaktadır. Mağaza konsepti ve operasyonları ön
plana çıkmaktadır.
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5.3.3. Dağıtım Yapılandırması

n Şirketimizin temel yetenek portföyüne süratle kazandırılacak nitelikler:
n Yenilikçilik ve koleksiyon çeşitliliği,
n Yıl içinde yoğun sezon ve koleksiyon sayısı,
n Hedef pazar segmentine yönelik fashion ürünler
n Her zaman daha rekabetçi fiyatlı ama kaliteli ürünler
n Tam zamanında piyasada (vitrinde) olmak için etkin dağıtım yapısı
n Hedef kitleyi memnun edecek mağaza yapılanması ve satış operasyonları.

n Dağıtım yapılandırmasında öncelikli aşama, mağazalarla direk temasa
geçerek, mağazacılık yapısının ve işleyişinin detayları konusunda bir
birikim elde edilmesidir.

n Avrupa’da, çok büyük olmayan bir mağazalar zincirinin, ful paket hizmet
veren 1 numaralı tedarikçisi olma stratejisi, bu amaca yönelik olarak
benimsenebilir.

n Avrupa yapılanmasında, dağıtımı ve penetrasyonu hızlandırmak için,
yerleşik bir toptancının Taypa tarafından satın alınması düşünülmelidir.

n Böylece Taypa global tedarik organizasyonu alanındaki dağıtım
eksikliğini gidermek üzere bir ileri adım atmış olur.
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5.3.3. Dağıtım Yapılandırması

n Tays’ın mağazacılık açılımı, ilk olarak, öncelikli yurt dışı hedef pazar
olan Avrupa’da yapılmalıdır.

n Yurt dışında kurulacak organizasyonda satış noktalarının yapısını,
bize mi ait olacağı veya var olan mağazalarda köşe mi alınacağı,
finansal değerlendirmelerden sonra verilecek bir öncelik kararıdır.

n Ancak her halükarda, Avrupa başkentlerinin bir kaçında kendi
mağazamız olmak zorundadır.

n Daha sonra girilecek Amerika, Japonya, Rusya gibi pazarlar için
ayrı ayrı organizasyonlar kurulmalıdır.

n Bu organizasyonların merkezleri, ilgili bölgelerin moda
merkezlerinde, o bölgenin profesyonelleriyle  yapılandırılmalı ve yerel
gereklere uygun hareket etmeleri sağlanmalıdır.

n Tüm yapılanmanın global pazarlama stratejileri, global pazarlama
stratejisi oluşturmaya en uygun lokasyonda tartışılmalı ve
üretilmelidir.
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5.3.3. Dağıtım Yapılandırması

n Türkiye, tüm büyük markaların hedef pazarı konumundadır.
n Türkiye çapında etkin bir yapılanmada geç kalırsak, önümüzdeki

yıllarda, iç pazarda kendimize yer açmak için, yerli ve yabancı büyük
markaların rekabetini aşmak zorunda kalabiliriz.

n Yurtdışı ve yurtiçi satış ve dağıtım organizasyonlarını yapacak
ekipler ayrı ayrı organize edilmelidir.

n Bu paralelde, yurt içinde, Avrupa’da hedefleyeceğimiz kitleye eş bir
kitleyi hedefleyen mağazaların kurulması gündeme alınmalıdır.

n Yurt içi yapılanmanın sürükleyicisi, İstanbul’un en az 3 prestij yerinde
açılacak mağazalar olmalıdır.

n Burada, yaratılan koleksiyonların ve marka konumlandırmasının
etkinliği birebir bizim kadrolarımız tarafından test edilmelidir.

n Yurtiçi yapılanmanın devamı, YKM, Çarşı gibi mağazalarda köşeler ve
yurdun her tarafında bayilikler biçiminde devam etmelidir.
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5.3.3. Dağıtım Yapılandırması

n Önümüzdeki yıllarda, e-ticaretin dağıtımdaki rolü hızla artacaktır.
n Genişlemenin 2 yüzü olacaktır: Tedarikçi ile Perakendeci arasında

(B2B) ve Perakendeci ile Nihai Müşteri (B2C) arasında.
n Pazarın giderek artan hız talebi karşısında, perakendeciler ile

tedarikçiler arasındaki ilişkilerde e-ticaret uygulamaları
yaygınlaşacaktır. Bunun grubumuzdaki ilk realizasyonu, Taypa ile Tays
arasında yapılmalıdır.

n Tays gibi perakendecilerin;
n her bir mağazaya ayrı teslimat;
n perakende satışa hazır teslimat vb.
gibi daha karmaşık ve güçlü lojistik ve dağıtım talepleri artacaktır.

n Taypa gibi tedarikçilerin, bu yoğun yükün altından kalkmak için, daha
yoğun bilişim altyapısı yatırımı yapmasını getirecektir. Taypa buna
hazır olmalıdır.
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5.3.3. Dağıtım Yapılandırması

n Tays’ın alternatif bir dağıtım kanalı olarak geliştirmesi gereken alan ise,
nihai müşteriye internet üzerinden satış olmalıdır.

n Tüketicilerin giderek daralan vakitlerinin karşılığında alış veriş yapma
olanaklarını genişletmek için, internet üzerinden alış verişi geliştirmek
kaçınılmaz olacaktır.

n Bu konuda, www.landsend.com gibi hazır giyimde uzmanlaşmış
örnekler, www.amazon.com gibi genel alış veriş sitesi içinde başarılı
hazır giyim bölümleri gibi örnekler çoktan yaratılmıştır.

n Bunun yanında, neredeyse tüm global markaların internet
sitelerinden on-line satış yapılmaktadır.
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5.3.4. Tutundurma Çalışmaları

n Günümüzün son derece gelişmiş medya ve iletişim olanakları, global
çapta tutundurma çalışmalarına olanak sunmakta, geniş kitlelerin alış
veriş bilgisi ve isteğini arttırmaktadır.

n Global ve yerel markalar, tutundurma çalışmalarına çok önemli
bütçeler ayırmaktadırlar.

n Ürün ve marka stratejileri ile paralelleştirilemeyen tutundurma
stratejileri, asla beklenen sonucu vermeyecektir.

n Tays, bir dönem, pazarlama departmanını, marka yaratma ve
tutundurma ağırlıklı organize etmiş idi. Bu organizasyonun başarılı
olması durumunda, pazarlamanın 4 ana ayağında sadece birinde
mesafe kat edilmiş olunacağı unutulmamalıdır.

n Yukarıda ortaya koyduğumuz, şehirli orta ve orta üstü gelir düzeyine
sahip genç erkek ve bayanların yaşam tarzını belirleyen bir marka
sunuşu projesi ile hedef kitleye aktarılmalıdır.

n Yaratılan markanın önerdiği yaşam tarzının mümkün olduğu kadar
geniş kitlelere ulaştırılması için yapılacak yoğun tutundurma
çalışmaları bütçelenmeli, geri dönüşü hesaplanmalıdır.
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5.3.4. Tutundurma Çalışmaları

n Markanın hedef kitlesine ulaştırılmak istenen mesajların fazlalığı,
pazarlama iletişimi karması bileşenleri (reklam, satış geliştirme, halkla
ilişkiler ve kişisel satış), uygulamalarının koordine edilme zorunluluğunu
gündeme getirmektedir.

n Bu koordinasyon yaklaşımına bütünleşik pazarlama iletişimi
yaklaşımı denilmektedir.

n Günümüz dev firmalarında geniş kabul gören bu yaklaşım,
“müşteriler, tüketiciler ve diğer hedeflenen iç ve dış ilgililere yönelik,
koordine edilmiş, ölçülebilir ve ikna edici iletişim programlarının
planlandığı, yürütüldüğü ve değerlendirildiği, stratejik bir iş süreci”
olarak tanımlanıyor.
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5.3.4. Tutundurma Çalışmaları

n Nihai müşterilere yönelik bütünleşik pazarlama iletişimi
çalışmalarının ötesine geçen uygulama, şirket çalışanlarını da bu
mesajın hedef kitlesi haline getiren uygulamadır.

n Çalışma koşullarının mükemmelliği ile, her sene bu konuda yapılan
Fortune 100 sıralamasında üst sıralarda bulunan Timberland, bu
yaklaşımı en iyi uygulayan şirketlerden biridir. Timberland şirketi,
şirketin yarardaşlarına yönelttiği tüm mesajlarında,

n Timberland markasının, şehir dışı, kampçı yaşam tarzında öne çıkan
fonksiyonellik ve haşin doğallık vurgusunu yapmaktadır.

n Şirket çalışanlarına sağlanan ekstra imkanlarda da bu yönde bir tarz
geliştirilmiştir. Örneğin, şirket girişindeki geniş alana kaya tırmanma
duvarı yapılmış ve şirket çalışanlarının kullanımına açılmıştır.
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PAZARDA BÜYÜME VE
GELİŞME STRATEJİLERİ6
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6.1. Pazarda Büyüme Stratejileri
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6.1. Pazarda Büyüme Stratejileri

n Yukarıdaki karar matrisinde de gösterilen ülke/ pazar seçimlerinde, önceleri,
ülke ve pazarda yoğunlaşma olan, (1) Ülke İçi Odaklanma Stratejisi
benimsenmelidir. Örneğin, Almanya’da, hazır giyim pazarında bir
yoğunlaşma süreci başlatılmalıdır.

n Almanya’daki hazır giyim pazarında girilmesi gereken öncelikli tüm
şehir ve bölgelere girilmesi stratejisi güdülmelidir. Böylece, bu ülkenin
dağıtım yapısı ve tüketici davranışları derinlemesine tanınmış olur.

n Bundan sonraki büyüme adımı olarak, pazarda yoğunlaşıp ülkeyi
çeşitlendirmeyi öngören (3) Ülke Çeşitlendirme Stratejisi benimsenmelidir.

n Avrupa’da, Almanya ile en çok benzer özellikler gösteren bir veya bir
kaç ülkeye daha girmek, bu tip stratejiler bağlamında geliştirilecek
rasyonel bir adım olur.

n Girilecek yeni ülkelerin, daha önce girilmiş ülkelere benzeme zorunluluğu
yoktur. Ancak, benzer özellikler gösteren ülkelere ardı ardına girmek, o
ülke pazarları için oluşturulacak yerel stratejiler için, güçlü pozitif
aktarımlar anlamına gelir.



www.abdurrahmanbas.com 112

6.1. Pazarda Büyüme Stratejileri

n Girilen her ülkede, bir başka ülkeye giriş kararı vermeden önce, ölçek
ekonomisinin yakalanmış olması önemlidir. Bu şekilde, kaynakların
etkin kullanımı ile var olunan pazarda rekabet avantajı yakalanması söz
konusu olur.

n Ülkede yoğunlaşıp pazarı çeşitlendirmeyi öngören (2) Ülkeye
Odaklanma Stratejisi, pazarımızın hazır giyim pazarı olarak sabit
olmasından ötürü, ilk etapta düşünülmemesi gereken bir açılımdır.

n Ancak, mağazacılıkta belli bir aşamaya gelinmesinden sonra,
rahatlıkla yakın ürünlerin pazarına girebilmesi mümkündür. Örneğin
H&M, hazır giyimde ürün portföyünü genişlettikten hemen sonra, kendi
markasıyla çıkardığı kozmetik ürünleri de satmaya başlamıştır.

n Çok yönlü global aktörlük anlamına gelen, ülke ve pazar çeşitlendirmeyi
öngören (4) Global Çeşitlilik Stratejisi, sektörümüz firmaları için çok ileri
bir aşamadır.
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6.2. Pazar Dışı Büyüme Alanları

n Yurtdışına açılmanın yegane dürtüsü, yeni pazarlar bulmak değildir.
n Hazır giyim endüstrisinin süreç aşamalarının her hangi birine

yönelik rekabet avantajı fırsatı için, bütün dünya devamlı taranmalıdır.
n Tasarım, tedarik, üretim ve dağıtım alanlarında, maliyet avantajı

vaat eden dünyanın herhangi bir köşesine taşınmaya, yatırım
yapmaya hazır olmalıyız.

n Tasarım aşaması için, bugünlerde ilk akla gelen, İtalya veya
Fransa’da bir tasarım ofisi kurmak olabilir.

n Çok uzak olmayan gelecekte, eğer biz gereken atılımları yaparsak,
belki de global markaların tasarım ofisleri İstanbul’a, eğer biz gereken
adımları atmazsak, belki de Şanghay’a kayacak.

n Avrupa’da yapılan kehanetler, moda ve tasarıma, insan
yaratıcılığından çok teknolojik olanakların yön vereceğini
söylemektedir.

n Teknolojiye yapılacak yatırımların önemli bir kısmının, tasarım
teknolojilerine ayrılması gündeme gelmelidir.

n Creatay, bir yandan insan kaynaklarının yetkinliği üzerine
yoğunlaşırken, diğer yandan, teknolojiye dayanan tasarım üstünlüğü
konusunda stratejiler oluşturmalıdır.
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6.2. Pazar Dışı Büyüme Alanları

n Her geçen yıl, yaratıcılık, teknoloji ve bilgi yoğunluğunun,
hazır giyim ürünlerinin değerlerini belirlemedeki ağırlığı
artmaktadır.

n Yoğunlaşan teknolojik gelişmeler, tasarım ve üretim
aşamalarını giderek daha fazla entegre hale sokmaktadır.

n Tasarım ve üretimi entegre ele alan teknolojik sistemlerin
kullanılması, hız ve maliyet etkinliği sağlamak açısından, kritik
geliştirme alanlarıdır.

n Taypa için yeni çağın teknolojik büyüme ve gelişme
fırsatları, CAD ve CAM sistemleri ile entegre tasarım ve üretim
aşamaları, hızlı ve esnek üretim tesisleri yapılandırmaktır.

n Bununla birlikte, şirketin tüm süreçlerinin planlanması
(gelecekteki dağıtım merkezlerinin süreçleri dahil) ve etkin
finansal yönetim için ERP (tercihen SAP) instolasyonu süreci
başlatılmalıdır.
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6.2. Pazar Dışı Büyüme Alanları

n Hedef pazar Avrupa’da yapılandırılacak dağıtım için, en
uygun ülke, Polonya olarak görünmektedir. Uluslararası
danışmanlık firması McKinsey tarafından 2003 yılında
yayınlanan raporda, Polonya için, Avrupa’nın servis üssü
tanımı kullanılmaktadır.

n Tüketici taleplerine daha hızlı uyum gösteren, küçük partili,
yenilikçi, sürekli değişen ürünlerin, üreticiden kesintisiz
pazara taşınması talepleri yoğunlaşmaktadır.

n Burada Taypa’ya düşen, esnek üretim sistemlerine geçişini
hızlandırıp üretim sürelerini kısmak, bununla birlikte, dağıtım
süreçlerini oldukça kısaltıp, ürünleri bir an önce raflara
ulaştırmaktır.
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6.2. Pazar Dışı Büyüme Alanları

n Bu bölümde, özellikle Taypa’ya yönelik bir çok yatırım konusundan
bahsettik. Elbette, global tedarik perspektifinde, bu yatırımlar hangi
ülkeye yapılması gerekiyorsa oraya yapılmalıdır.

n Kurulacak fabrikanın, açılacak ofisin, oluşturulacak ortak girişimin
nerede olacağına karar verirken, aşağıdaki karar matrisi, rahatlıkla
kullanılabilir.
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6.3. Stratejik İşbirlikleri

n Global arenada, müşterilere rakiplerinkinden farklılaştırılmış bir değer
teklifi sunmanın yollarını arayan şirketler, yepyeni yollar denemenin, yeni
temel yetenek alanları geliştirmeye çalışmanın yanı sıra, ihtiyaç
duydukları güçlü yönü zaten bünyesinde bulunduran şirketlerle
işbirlikleri oluşturmayı tercih etmektedirler.

n Global stratejik ortaklıklar, iki veya daha fazla şirketin, dünya liderliği için
bir araya gelip belirlenmiş ve paylaşılan bir stratejiyi ortaklaşa
uygulamalarıdır.

n Tarafların vizyonları ve çabaları, kendi ülke veya bölge sınırlarını aşan,
global niteliktedir.

n İlişkiler, mütekabiliyet temelinde kurulmuştur. Bir taraf diğerinin bir
eksiğini kapatırken, tüm taraflar için öğrenme fırsatları eşittir.

n İlişkinin yatay eksende geliştiği durumlarda, başta teknoloji paylaşımı
ve kaynakların bir havuzda toplanıp ortaklaşa yararlanılması olmak
üzere, imkanların karşılıklı paylaşımı esastır.
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6.3. Stratejik İşbirlikleri

n İlişkinin dikey eksende geliştiği durumlarda, taraflar kendilerinin temel
yetenek alanlarını iyi tanımlayıp rekabetçi pozisyonlarını, diğer tarafın
ileri veya geriye doğru dikey bütünleşme girişimlerine karşı
savunabilir durumda olmalıdır.

n Taraflar, kendi pozisyonlarında güçlenip, dikey eksenin sonundaki
müşteri için değer üretmek üzere ortak çaba gösterirler.

n Ortaklık anlaşmasının kapsamadığı pazarlarda faaliyet gösterildiğinde,
taraflar kendi ulusal ve kurumsal kimliklerini takınırlar.

n Taypa, bugüne kadar, ürün portföyünü geliştirmek üzere bir çok stratejik
işbirliği geliştirmiştir.
n Yıkama konusunda Yılteks ile,
n Örme konusunda, Ebru Konfeksiyon ile yürütülen
başarılı çalışmalara imza atılmıştır.Yerel ölçekte de olsa, bu alanda bir
tecrübe birikimi gerçekleşmiştir.
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6.3. Stratejik İşbirlikleri

n Tay Grup için, global açılımın ilk aşamalarında en çok ihtiyaç
duyulabilecek stratejik işbirliği formu, dağıtım ağlarıyla ilgili olabilir.

n Avrupa’da sağlam bir dağıtım altyapısına sahip bir kuruluşla,
stratejik bir açılım gerçekleştirilebilir.

n Tasarım çalışmaları için de, yukarıda değindiğimiz gibi, Avrupalı
tasarım firmalarıyla ortak çalışmalar yapılabilir. Bu şekilde, tasarım
çalışmalarının oldukça yüksek finansal ve zaman maliyetleri,
yapılabilecek stratejik ortaklıklarla, makul seviyelere çekilebilir.

n Diğer yandan, bundan sonraki üretim ile ilgili stratejik işbirliklerimiz,
global arenada açık bir fiyat avantajına sahip olan, başta Çin olmak
üzere uzak doğu ülkelerindeki firmalarla olmalıdır.

n Tedarik yapılanmamız, uzak doğunun imkanlarını kullanmak üzere
yapılandırılmalıdır. Bunun için de, mutlaka kendi yatırımlarımızı
yapmak zorunda değiliz. Oralardaki çok büyük yatırımların gücünden,
üretim ve kalite sistemi altyapımızın getirdiği avantajları kullanarak
yararlanabilmeliyiz.
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GLOBAL GELİŞİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
VE VİZYONUN GÜNCELLENMESİ7
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7.1. Global Gelişmeler ve şirket
Yapıları
n Türk hazır giyim sektörünün ve Tay Grup’un önünde, çok

değişik gelişme ve büyüme fırsatları bulunmaktadır.
n Bu fırsatların, global bir vizyon ile ele alınıp, global pazarlama

disiplininin önümüze sunduğu birikimi de kullanarak, sonu
global bir dev/ aktör olmaya çıkacak uzun bir yolun yapı
taşlarına dönüştürülmesidir.

n Bir şirketin, gerçek bir global aktör olması için gereken
onyıllarda, global çapta, şirketleri, vizyonları dahil, bütün
planlarını değiştirmek zorunda bırakan, dış çevre kaynaklı, çok
büyük değişiklikler olabilir.
n 11 Eylül saldırıları ve “global terörü”
n “Büyük Ortadoğu Projesi”;
n Japonya’nın ekonomik durgunluktan çıkış çabaları;
n 25 ülkeli Avrupa Birliğinin genişlemeyi hazmetme çabaları
n Çin’in 2005 sonrasında daha da katlanacak olan gelişme hızının etkileri
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7.1. Global Gelişmeler ve şirket
Yapıları

n Ya da, geçen yıllar içerisinde katedilen mesafelerden dolayı
büyüyen hacmin zorunlu kıldığı, iç kaynaklı, büyük değişiklikler
de yaşanabilir.

n Böyle zamanlarda, global pazarlama uygulama süreci
çerçevesinde yeni baştan bir planlama yapılması gerekecektir.
n Global gelişmeler ışığında global vizyonun revizyonu ve
n Gelişme aşamaları modeli çerçevesinde yapılacak gelişme
aşaması tespiti

n Bugünden, gelecekteki bir global vizyon revizyonu hakkında bir
şeyler söylemek zordur. Ancak, bugünden, günümüzde global
dev durumundaki/ olma yolundaki çok büyük hazır giyim
firmalarının bulundukları global pazarlama aşamasını
inceleyerek, gelecekte kendimiz için uygun olabilecek
modellerin bir ön hazırlığını yapabiliriz.
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7.1. Global Gelişmeler ve şirket
Yapıları
n Günümüzün global hazır giyim aktörlerini incelediğimizde, global

operasyonların örgütlenmesinde, şirketlerin bulundukları global gelişim
aşamalarına bağlı olarak, değişik yapıları tercih ettiklerini görüyoruz.

n Son zamanlarda, tedarik ürün dönüşüm hızında yakaladığı gerçek
başarı ile kendinden sıklıkla söz ettiren Zara, tüm dünyaya yayılan
mağazaları bulunmasına rağmen, bütün operasyonlarını İspanya
merkezli oluşturduğu ve tasarladığı için, ihracat pazarlaması
aşamasındadır.

n Son zamanlardaki yurtdışı tedarik operasyonları dolayısıyla,
uluslararası pazarlamaya geçiş yapmakta olduğu ileri sürülebilir.

n Zara’nın, global aktörlük sürecinin erken aşamalarında olması, Zara’nın
yaratıcı stratejisinin başarısına ve dünyanın her tarafında açtığı
mağazalarda yakaladığı başarıya asla gölge düşürmez.

n Ancak, Zara gerçekten bir global dev olmak istiyorsa, bu stratejisini,
dünyada birkaç başka bölgede daha, aynı etkinlikte ve o pazarın
tümüyle hakimlerinden bir olabilecek perspektifte yeniden
üretebilmesi gerekir.
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7.1. Global Gelişmeler ve şirket
Yapıları
n İsveç orijinli hazır giyim devi H&M, Avrupa ve Amerika’da 1000’e

yakın kendine ait mağazasıyla faaliyet göstermektedir.
n H&M, tedarik organizasyonu olarak, Türkiye dahil

dünyanın önemli tedarikçi ülkelerinde ofislerini açmış ve
uluslararası bir tedarik ağı oluşturmuş bulunmaktadır.

n Global gelişim aşaması olarak, bütün kararların İsveç’te
alınması bakımından, ihracat pazarlaması aşamasında olduğu
iddia edilebilecek bir firma durumundadır.

n Burada, global pazarlama perspektifinden gelişim aşamasını
belirleyen, ürün planlama ve pazarlama karması kararlarının
nerede alındığıdır. H&M’de tüm bu kararlar merkezde alınır.

n Ancak, H&M’in, İsveç’ten bir başka ülkeye, herhangi bir şey
ihraç ettiği yoktur. Hatta, tedarik politikası gereği, üretim
yaptırdığı firmalardan o ülkede teslim aldığı ürünleri, doğrudan
mağazalarının bulunduğu ülkelere ihraç eder.

n H&M’in dünyaya dağılan tedarik ofisleri ve satış mağazalarını
dikkate alarak, uluslararası pazarlama aşamasında olduğunu
söyleyebiliriz.
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7.1. Global Gelişmeler ve şirket
Yapıları
n GAP Inc. Uluslararası pazarlama aşamasında olan bir giyim devidir.
n Merkezi ABD San Francisco’da olan şirketin, ürün tasarımları New York’ta

yapılmaktadır.
n Dünyadaki 3000 (2600 ABD, 150 Kanada, 140 İngiltere, 75 Japonya, 35

Fransa ve 10 Almanya) mağazasının tedarik ihtiyaçları, neredeyse tüm
üretici bölgelerde yapılandırılmış olan tedarik ofisleriyle sağlanmaktadır.

n Ürünlerin dağıtımının koordinasyonu için değişik lokasyonlarda dağıtım
üsleri yapılandırılmıştır.

n Ayakkabıcılıktan gelip, hazır giyim endüstrisinin aktörleri arasına katılan
Timberland, uluslararası pazarlama aşamasına iyi bir örnektir.

n Amerika’dan sonra Avrupa’da da örgütlenen şirket, İngiltere’de kurduğu dizayn
ofisle, tasarımdaki karar merkezini şirket merkezinden farklılaştırmıştır.

n Avrupa’nın tedarik ve pazarlama süreçleri ile Amerika’nın tedarik ve
pazarlama süreçleri de birbirinden bağımsız yürütülmektedir.



www.abdurrahmanbas.com 126

7.1. Global Gelişmeler ve şirket
Yapıları
n Global gelişmenin daha ileri aşamalarını yaşayan Levis’ta global

operasyonlar, Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik olarak 3 ana
bölgede örgütlenmiştir.
n Merkez bölge olan Amerika, Güney ve Kuzey Amerika

operasyonlarını yürütmektedir. Bu bölgede, tasarım, tedarik,
pazarlama ve dağıtım kararları, diğer bölgelerden bağımsız
yürütülmektedir.

n Merkezi Belçika’da olan Avrupa bölgesi de aynı prensiplerle
çalışmakta, kararlarını kendisi almaktadır.

n Asya Pasifik bölgesi, 1995 yılına kadar, Amerika bölgesine bağlı
olarak çalışan şirket birimlerinden ve ana dağıtıcılarından
oluşmakta iken, o tarihten sonra, şirket merkezinde alınan kararla,
yeni bir bölge olarak yapılandırıldı ve diğer bölgelerle aynı statüye
getirildi.



www.abdurrahmanbas.com 127

7.1. Global Gelişmeler ve şirket
Yapıları
n Levis’ın global operasyonları bugün büyük oranda standartlaştırılmış

bulunmaktadır. Özellikle, insan hakları ve çevre ile ilgili süreçleri, tam
anlamı ile globaldir.

n Ancak, Levis’ta, global pazarlama gelişimi perspektifi olarak tam
globalleşme henüz sağlanamamıştır.

n Örneğin, Levis Avrupa ile doğrudan çalışan Türk üreticiler, Levis
Amerika ile çalışmak istediklerinde karşılarına İstanbul’da yerleşik bir
mümessil firma çıkmaktadır.

n Global tedarik süreçlerinin entegrasyonundaki bu zaaf, Levis’ın
son aşama için çaba göstermesi gerektiğini göstermektedir.
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7.2. Nasıl Bir Global Yapı?

n Bütün bu örneklerin ışığında, bizim de gelecekteki örgütsel
mimarimizi kurgulama fırsatımız vardır.
n Tasarım ofisimiz, Timberland örneğinde olduğu gibi, belli bir
aşamadan sonra, hedef pazarın merkezinde oluşturulabilir.

n Avrupa pazarına ilişkin uluslararası yapılanma, dağıtım
merkezi olarak öncelikle Almanya, ilerleyen aşamalarda
Polonya dikkati çekmektedir.

n Türkiye’deki global merkezden başka, Uzak Doğu tedarik
organizasyonları için, Hong Kong’da bir merkez
oluşturulabilir.

n Daha başlangıçta bu şekilde çok merkezli yapılanmaya
gidersek, yukarıdaki H&M ve GAP örneğinde olduğu gibi, çok
büyümeye rağmen ihracat pazarlaması aşamasında kalmaz,
uluslararası ve hatta çokuluslu pazarlama aşamasına hızlı
geçişin altyapısını oluşturmuş oluruz.
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7.2. Nasıl Bir Global Yapı?


