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TİCARET VE SANAYİ ODASI  

 

ZİNCİR MAĞAZALAR RAPORU 



 

ZİNCİR MAĞAZALAR YEREL GİRİŞİMCİ İÇİN FIRSAT MI TEHDİT Mİ? 

Türkiye’de Zincir Mağazalar ve Marketler 

1990’larda sayıları hızla artan hipermarketler ve zincir mağazalar, toplu alımların 

sağladığı avantajlar ve sermaye büyüklüklerinin yanı sıra, hizmet kalitesinin yükselmesi gibi 

faktörlerle rekabet güçlerini artırmışlardır. Böylesi bir rekabet ortamında, bakkallar başta 

olmak üzere, bazı küçük ölçekli perakendeci işletmeler kapanmış, küçük ölçekli işletmelerin 

bir kısmı da birlikler kurarak güçlerini artırma yoluna gitmişlerdir.  

Türkiye’de 2014 yılı itibariyle zincir mağazaların toplam sayısı 12860 adettir. Bunlar 

arasında ilk üç sırada BİM, A 101 ve ŞOK market ilk üç sırayı paylaşmaktadır. Bu 3 market 

zinciri toplam pazarın %70’inden fazlasını elinde bulundurmaktadır.  

Perakendecilik ve Rekabet 

Günümüzde perakendeciler arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet en 

kaliteli ürünü en uygun fiyattan tüketiciye ulaştırmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Doğru 

ürünü, doğru miktarda, doğru fiyattan, doğru zamanda ve yerde müşteriye sunan firmalar 

müşteri bağımlılığı yaratmakta ve tüketicileri kendisine bağlamaktadır. Bunu sağlayamayan 

işletmeler ise müşteri kaybetmekte, karlılıkları düşmekte ve kapanmaktadırlar. Rekabetin çok 

yoğun olduğu gıda perakendeciliği sektöründeki işletmeler, temel olarak aşağıdaki şartları 

yerine getirerek diğer işletmelere karşı avantaj sağlamaya çalışırlar 

 Uygun bir kuruluş yeri seçimi 

 Tüketicilerin istedikleri ürün çeşitlerini bulundurma 

 Sunulan ürünlerin kaliteli ve fiyatlarının uygun olması  



 Başarılı müşteri ilişkileri 

 Markalaşmaya gitme yönünde adımlar atma 

Tüketicilerin temel isteği satın almayı düşündüğü ürünü en uygun fiyattan elde 

edebilmektir. Dolayısı ile satın alma kararını veren tüketici ürün fiyatlarını 

karşılaştırmakta ve en uygun fiyatlı alış veriş yerini tercih etmektedir. Bu noktada, 

günümüzde tüketicilerin tercihi kendilerine uygun ürünü uygun fiyattan sunan zincir 

mağazaları tercih etmektedir. Günümüzde bu süreçte zincir mağazalar rekabette çok 

önemli avantaj elde etmişlerdir. Buna karşın yerel market ve bakkallar önemli ölçüde 

müşteri kaybetmekte ve kapanmaktadırlar. Bu durum bir taraftan ulusal marketlerin 

büyümesi ve gelişmesine yol açarken diğer taraftan yerel marketlerin ve bakkalların 

küçülmesi sonucunu doğurmaktadır.  

Geleneksel Gıda Perakendecilerinin Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Geleneksel gıda perakendecilerinin güçlü ve zayıf yanları aşağıdaki alt başlıklar halinde 

ele alınmış ve incelenmiştir. 

a) Yönetim Açısından 

Diğer küçük ölçekli işletmelerde olduğu gibi geleneksel gıda perakendecilerinde de 

yönetim işlevi, tümüyle işletme sahibi tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle hızlı 

karar alma imkânına sahiptirler ve değişimlere kısa sürede uyum gösterebilmektedirler. 

Buna karşılık işletme sahibinin yönetim işlevini tek başına üstlenmesi çeşitli zayıflıklar da 

yaratabilmektedir. Bunların başında işletme sahibinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin, doğrudan 

işletme yönetimine yansıması ve planlama tekniklerinden yeterince yararlanılamaması 

gelmektedir. Büyük market ve hipermarketlerin tüm bilgi teknolojilerini kullanarak ve 

konularında uzman personeller tarafından yapılan analizlere dayanarak karar aldıkları 



ve planlama yaptıkları dikkate alındığında, geleneksel gıda perakendecilerinin bu açıdan 

gerçekten güçsüz bir konumda oldukları daha iyi anlaşılmaktadır. 

Bakkal ve market sahipleri ve yanlarında çalıştırdıkları kişilerin büyük 

çoğunluğu, satış teknikleri ve müşteri ilişkileri, tanzim-teşhir vs. konularında hiçbir 

eğitim almamışlardır. Zaman zaman bağlı oldukları oda ve dernekler tarafından 

organize edilen eğitimlere de pek rağbet etmemektedirler.  Bu yüzden modern alışveriş 

teknikleri ve müşteri ilişkileri yerine, eskiden kalma usullerle ve sezgilerle iş yapma 

alışkanlığı sürdürülmektedir. 

b) Satış ve Pazarlama  

Artan rekabetin kâr marjlarını düşürmesi, son yıllarda satışın daha da önem 

kazanmasına yol açmış ve satış gücüne özel bir ağırlık verilmesine neden olmuştur. Çünkü 

müşteriyi elde tutmanın yolunun müşteriyle yüz yüze gelindiği noktada farklılık yaratmaktan 

geçtiği anlaşılmıştır. Geri planda yapılmış olan tüm yatırımlar, programlar ve müşteri destek 

hizmetleri vs. için harcanan emek, zaman ve para; sonuçlarını bu noktada gösterir ya da 

göstermez (Odabaşı ve Oyman, 2002:167). Geleneksel gıda perakendecileri bu konuda 

başarılı sayılabilirler. Müşteri ile temas noktasında müşterinin nabzını tutar, beklentileri 

oluşturur, ürün ve hizmetler hakkında geri bildirim alır, sorunları çözer, rakiplerine oranla 

daha iyi hizmet sunabilirler. 

Ancak işyerlerinin özelliği nedeniyle görsel mağazacılık ilkelerinin uygulanması 

mümkün değildir. Çünkü işyerinin fiziksel alanı çok küçüktür ve bu yüzden dükkân önlerine 

taşmak ve ürünlerinin çoğunu burada sergilemek zorunda kalmaktadırlar. Aslında gıda 

perakendecileri için tanzim ve teşhir yoluyla müşteri bağlılığı yaratmak kolay değildir. Çünkü 

bu tür işletmelerin çoğu aynı ürünleri alırlar ve satarlar. Ayrıca tanzim ve teşhir 

uygulamalarını kopyalamak oldukça kolaydır. 

c) Müşteri Hizmetleri  



Rekabetle birlikte önemi artan ve zaman içinde giderek daha karmaşık bir nitelik 

kazanan müşteri ilişkileri, başarının ve kalıcılığın anahtarı konumundadır. Geleneksel gıda 

perakendecilerinin küçük ölçekli olmaları, müşteriye daha yakın ve daha çok temasta 

olmalarını sağlayabilmektedir. Bu esneklik avantajından dolayı hipermarket ve 

süpermarketlerle rekabet edebilmektedirler. Böylece, birçok büyük firmanın ve modern 

perakende işletmelerinin çeşitli bilgi teknolojileri kullanarak yaratmaya çalıştığı “müşteri 

bağlılığı”nı oluşturabilmektedirler. 

Müşterilerin alışveriş için belirli bir işletmeye bağlanması anlamına gelen müşteri 

bağlılığı, psikolojik anlamda bir taahhütte bulunmaktadır. Bağlı müşteriler daha yakınlarında, 

biraz daha fazla çeşit bulunduran bir satış yerinin açılması durumunda bile alıştıkları 

işletmeden alışverişe devam eden müşterilerdir. Bu anlamda müşteri bağlılığı yaratmak, 

rekabet avantajı yaratan stratejik bir unsurdur. Geleneksel gıda perakendecilerinin çoğu, 

uzun yılların verdiği tecrübe ile müşteri hizmetlerini adeta bir geleneğe 

dönüştürmüştür. Hizmeti sunanlar, işyerinde çalışan ve sürekliliği belli olmayan 

personel değil, bizzat işyerinin sahibidir. Bu yakın ilişki neticesinde müşterilerinin satın 

alma kalıplarını ve ihtiyaçlarını iyi analiz ederek müşterilerine en uygun hizmetleri ve 

promosyon etkinliklerini sunmaya çalışmaktadırlar. 

d) Maliyetler  

Bir işletmenin başarılı olabilmesi için müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını 

rakiplerinden daha iyi tatmin etmesinin yanı sıra iki temel avantajdan birine sahip olması 

gerekir. Bunlardan birincisi düşük maliyet avantajı, ikincisi ise farklılaştırma avantajıdır. 

Günümüz rekabet ortamında maliyetler en etkili silahtır. Maliyetleri düşük olan işletmelerin 

yaşama ve büyüme şansları her zaman daha yüksektir. Düşük maliyet avantajı, düşük fiyat 

uygulama ve böylece rakiplere üstünlük sağlama imkânı verir. 



Burada sadece ürün maliyeti değil, pazarlama, satış ve dağıtım maliyetini de dikkate 

almak gerekmektedir. Ürün maliyeti dışındaki diğer giderler, geleneksel gıda perakendecileri 

için %2-3 civarında iken, hipermarketler ve zincir mağazalarda bu oranın %30-35’i bulduğu 

iddia edilmektedir. Düşük maliyetler, geleneksel gıda perakendecilerinin daha ucuz fiyatla 

mal satarak kâr etmelerini ve pazar paylarını korumalarını sağlamaktadır. Böylece rakiplerinin 

farklılaştırma stratejisi uygulayarak elde ettikleri avantajlardan daha önemli bir avantaj 

kazanmakta ve onlarla mücadeleyi sürdürebilmektedirler.  

 

Geleneksel Gıda Perakendecileri İle İlgili Tehditler ve Fırsatlar 

Geleneksel gıda perakendecileri ile ilgili tehdit ve fırsatları aşağıdaki başlıklar altında 

toplamak ve incelemek mümkündür.  

a) Perakende Sektöründeki Değişim 

Türkiye’de son yıllarda art arda açılan hipermarketler, alışverişi sosyal bir olay haline 

getirmiş ve ister perakendeci ister nihai tüketici olsun tüm gruplar için eskisinden çok daha 

fazla ve yaygın şekilde perakende mağazalara erişim imkânı sağlamıştır. 

Bu gelişmeler, sosyo-ekonomik statü sınıflandırmasında orta gelir gruplarının 

büyük bir bölümünün organize perakende sektörünün müşterileri arasına gireceğine 

işaret etmektedir. Her yeni açılan alışveriş merkezi ve büyük mağazalar bu gruptaki 

tüketicilerin hayatında önemli değişikliklere yol açmakta ve bu merkezleri çağı 

yakalayacakları yer olarak görmelerini sağlamaktadır. Diğer yandan, otomobil sayısındaki 

artışlar da organize perakendeciliğin Pazar payının artmasında önemli bir etkendir. Aynı 

şekilde kredi kartları, alışverişi körüklemekte ve hangi sosyal sınıftan olursa olsun hemen 

herkesin bir veya daha fazla kredi kartına sahip olduğu bir ortamda alışveriş oranı da 

artmaktadır. 

b) Tüketici Tercihlerinin Değişmesi 



Perakendecilik sektöründe yaşanmakta olan değişimler genellikle tüketim 

kalıplarındaki değişimler demografik değişimler, teknolojik değişimler, tüketici tercihleri ve 

yaşam tarzlarındaki değişimlere paralel olarak gerçekleşmektedir. Günümüzün modern 

tüketicisi, alışverişin sıkıcı bir faaliyet olmaktan çıkarılmasını istemektedir. Alışveriş 

olayını sadece ürün satın alma faaliyeti olarak değil, eğlence ve hoş vakit geçirme imkânı 

sunan sosyal bir faaliyet olarak görmek istemektedir. Bu istek ve beklentilere cevap verme 

açısından mağaza, market, eğlence, yeme-içme ve park imkânlarının bir arada 

sunulduğu yeni tür alışveriş merkezleri son derece önemli avantajlara sahiptir. 

Tüketici tercihlerinin alışveriş merkezlerine ve süper ve hipermarketlere kayması 

sonucunda, mahalle aralarındaki bakkal ve küçük boy marketlerin yaşama şansı 

azalmaktadır. Buna karşılık giderek güçlenen hipermarketlerin, modern pazarlama 

tekniklerini kullanarak nihai tüketicileri ve perakendecileri kendi kontrolleri altına 

almaya çalıştıkları ve onları daha fazla tüketime ittikleri, tüketici tercihlerini bilinçli 

biçimde şekillendirdikleri görülmektedir. Başka bir ifade ile “Tüketici kraldır” ilkesinin 

geçerliliğini yitirmeye başladığı ve tüketicinin ve perakendecinin kararlarının çeşitli yollarla 

etkilendiği anlaşılmaktadır. 

Yapılan araştırmalar, tüketicilerin alışveriş merkezlerine geldiklerinde planlarında 

olmayan birçok gereksiz ürünü aldıklarını ortaya koymaktadır. Bu tür bir davranışın ana 

nedeni olarak çeşitli promosyonlar ve her bütçeye uygun ürün bulunabilmesi gerekçe 

gösterilmektedir. Geleneksel gıda perakendecilerinin bu durumu iyi analiz etmesi ve ortaya 

çıkan bu sonuçları kendi lehlerine çevirmenin yollarını bulmaları, önemli bir iş fırsatı 

yaratabilecektir. 

c) Rekabetin Artması 

Hipermarket ve süpermarket zincirlerinin pazarda yoğunlaşması ile perakende 

sektöründe: ürün çeşitliliği ve ürün sunumu, maliyet ve fiyatlar ve tutundurma çabaları 



rekabet açısından büyük önem kazanmıştır. Güçlü mali kaynak v profesyonellerce yönetilen 

reklam ve tutundurma faaliyetleri nedeniyle hipermarket ve süpermarketler, geleneksel gıda 

perakendecileri açısından çok güçlü rakipler haline gelmiştir. 

Buna karşın zincir marketler ve hipermarketlerin maliyet yükü çok yüksek düzeydedir. 

En ufak bir sistem bozukluğu çok zor durumlara düşmelerine sebebiyet verebilir. Benzer 

şekilde çalıştırdıkları personel sayısının çokluğunun yanı sıra personel devir hızı ortalaması da 

yüksek (%5) seviyelerdedir. Bu yüzden, belirli bir kesime uzmanlaşma yerine, tüm 

müşterilere ve piyasaya hizmet vermeyi tercih etmektedirler. Sonuçta farklı ürünler 

talep eden değişik müşteri gruplarına hizmet vermeleri ve belirli konularda 

uzmanlaşmaya yönelmeleri mümkün olamamaktadır. 

Bu durum geleneksel gıda perakendecileri için uygun bir pazar bölümünün varlığına 

işaret etmektedir. Seçilmiş bir pazar bölümünde, düşük maliyetlerle pazara rakiplerden daha 

fazla derinlemesine girme ve müşterilerle daha iyi ilişkiler kurarak pazarı ele geçirme imkânı 

vermektedir. 

d) Tedarikçilerin Durumu 

Hipermarketlerle ilgili olarak yaşanan bir diğer gelişme, bunlara ürün tedarik eden 

firmalar cephesinde öne çıkmaktadır. Hipermarketler ve zincir marketlerle çalışmak, 

markalaşmaya çalışan üreticiler için bir tehdit olarak algılanmaktadır. Buna ek olarak raf 

kirası vs. eklendiğinde caydırıcı olmaktadır. Bazı hipermarketlerin kendi market markalarını 

ortaya çıkarması üreticiler için bir tehdit oluşturmaktadır. Bir süre sonra taşeron tedarikçilerin 

ürettikleri ürünleri de kendileri üretebilmektedirler  

Hipermarket birleşmeleriyle sektörde perakendeci sayısının azalacağı, raflarda 

yer alan marka sayısında düşüş olacağı, özel markalı ürünlerin çoğalacağı ve doğal 

olarak da küçük üreticilerin ya da yeni çıkan markaların sektöre girişlerinin 

engelleneceği konusundaki tehditlerin de birer fırsat olarak algılanması gerekir. 



Üreticiler, hipermarket birleşmelerinden sonra gücün tamamen perakende kanadına 

geçmesinden ve bu gücü üreticilere karşı kötüye kullanmalarından endişe duymaktadırlar. 

Bugün her istediği perakende noktasına giremeyen üreticiler olduğu gibi raflarına her markayı 

almayan hipermarketler de mevcuttur. Bu durum Pazar payı küçük olan ya da pazara yeni 

giren üreticileri olumsuz yönde etkilemektedir. Sayıları ve ürettikleri ürün çeşitleri hiç de 

azımsanmayacak olan bu üreticilerin, geleneksel gıda perakendecilerine yönelmesi ve onları 

desteklemesi gerçek anlamda bir fırsat olacaktır. 

e) Yasal Düzenlemeler 

Hipermarket ve zincir marketlerin hızla yayılması sonucu perakende sektöründe 

yaşanan değişim süreci, hemen her ülkede birtakım yeni sorunlara yol açmış ve geleneksel 

bakkal ve marketlerin pazar payı hızla azalmıştır. Bu durum dikkate alınarak “Büyük 

Mağazalar Kanun Tasarısı” hazırlanmıştır. Yasa ile getirilmesi planlanan bölge kısıtlamaları, 

hipermarketlerin ve süpermarket zincirlerinin, mevcut gelişme hızını kısmen yavaşlatacak ve 

geleneksel perakendecilerin sektörde meydana gelen değişimlere adaptasyonu için gerekli 

zamanı kazanmalarını sağlayacaktır. 

Hipermarketler ve süpermarketler, büyüklüğün verdiği avantajı kullanarak tedarik 

aşamasında önemli fiyat indirimleri elde etmektedirler. Genellikle bakkal ve küçük marketler 

tarafından satılan geleneksel ürünlerde yapılan bu uygulama haksız rekabet oluşturmaktadır. 

Yasa tasarısı, bu haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır (İTO, 2004:18). 

Geleneksel gıda perakendecileri ile ilgili muhtemel tehdit ve fırsatlar, Şekil 2’de 

gösterilmiş bulunmaktadır. Büyük mağazaların hafta sonları, bayram ve resmi tatil günlerinde 

de açık olması, gece geç saatlere kadar çalışmaları, geleneksel olarak günlük ihtiyaçları 

karşılayan bakkal ve küçük marketleri, ancak acil ve miktar bakımından çok sınırlı talepleri 

karşılamak üzere ziyaret edilen yerler haline getirmektedir. 



Yeni yasa tasarısı ile çalışma saatlerine getirilmesi planlanan kısıtlama geleneksel gıda 

perakendecilerini bu açıdan olumlu etkileyecektir. Diğer yandan hipermarketlerin ve zincir 

marketlerin tedarikçileri ile yaptıkları anlaşmalara müdahale edilebilmesi, talep ettikleri raf 

ücretlerinin yeniden düzenlenmesi ile haksız kazanç edinmelerinin ve zaman zaman belirli 

ürünlerde zararına satış yapmalarının önlenmesi sağlanacaktır. İstedikleri zaman promosyon 

ve indirim yapmalarına izin verilmeyecek, indirimler sadece özel günlerde ve izne bağlı 

olarak yapılabilecektir. Bütün bunlar, geleneksel gıda perakendecilerinin eşit koşullar altında 

rekabet etmelerine imkân sağlayacak önemli fırsatlar olarak kabul edilebilir. 

YEREL MARKETLER VEYA BAKKALLAR ZİNCİR MAĞAZALAR İLE NASIL 

REKABET EDEBİLİR?  

Aslınca bu soruyu şu şekilde sormak daha doğru olacaktır. Neden müşteriler zincir 

mağazaları tercih etmektedir? Neden müşteriler yerel market veya bakkalları tercih etsin? Bu 

sorulara verilecek cevaplar yerel marketlerin zincir mağazalar ile nasıl rekabet edeceğinin bir 

göstergesidir? Bu konu ile ilgili literatür maalesef oldukça kısıtlıdır. Şekerkaya ve Cengiz’in 

2010 yılında yapmış olduğu araştırma kayda değer olanlar arasında yer almaktadır. Şekerkaya 

ve Cengiz tüketicileri perakende market zincirlerinden yapmış oldukları satın alma 

sıklıklarına göre bölümlendirilmesine yönelik olan bu araştırmada; ülke genelinde faaliyet 

göstermekte olan dört perakende market zinciri (A, B, C, D olmak üzere) temel alınmıştır. 

İstanbul ili sınırları içerisinde sürekli olarak ikamet eden cevaplayıcılarımızdan; ilgili zincir 

marketlere kendi ve/veya ailesinin ihtiyaçları için alışveriş yapanlardan, her bir market 

zincirine yönelik satın alma sıklıkları sorgulanmıştır.  

Araştırmada perakende market zincirlerine yönelik satın alma sıklıklarına göre, 

tüketicilerin anlamlı gruplar halinde toplanması için analiz süreci uygulanmıştır. Ayrıca 

perakende market zincirlerine yönelik tüketiciler, yapmış oldukları satın alma sıklıklarına 



göre anlamlı gruplar halinde toplanmış ve ait oldukları kümelerin özellikleri belirlenmiştir. 

Bunun yanı sıra; gıda, giyim, kozmetik, zücaciye, elektronik, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, 

ev tekstili, mobilya, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, hediyelik eşya, bilgisayar, 

bilgisayar sarf malzemeleri, kitap, kırtasiye, oyuncak olmak üzere toplam on yedi adet ürün 

grubuna yönelik satın alma ölçümünde; tüketicilerin hangi ürünü en fazla hangi marketten 

aldığı temel alınmıştır.  

Araştırma kapsamında veri ve bilgi toplanmasına; konuyla alakalı değişken, kavram 

ve terminolojinin belirlenmesine yönelik olarak derinlemesine bireysel görüşme metodu ile 

başlanılmıştır. Elde edilen veriler gözden geçirilmiş, anlamlı gruplar halinde tasnif edilmiş ve 

araştırma problemimize uygun olanlar ölçüm aracımız olan anket formunda organize 

edilmiştir. 

Katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak 

oluşturulan soru grubumuza verilen yanıtlara göre; cevaplayıcılarımızın %51,6 erkek ve 

%48,4 kadın olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra yaş gruplarının; (18-29) yaş grubunun 

%44,(30-39) yaş grubunun %25,4, (40-49) yaş grubunun %17,6, (50-59) yaş grubunun %10,1 

ve son olarak da (60 ve üstü) yaş grubunun ise %3’lük bir dağılım aldığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan araştırmanın sonuçları şu şekilde ifade edilmektedir.  

Tüketicilerin perakende zincir marketler ile ilgili bilgi kaynaklarını belirlemeye yönelik 

olarak oluşturulan soru grubuna alınan cevaplara göre ilk iki sırayı (ortalama değerler 

itibariyle); 1,81 ile arkadaş tavsiyeleri ve 1,83 ile akraba tavsiyelerinin geldiği 

görülmektedir. Daha sonra ise sırasıyla; 1,91 ile tv reklamları, 2,17 ile el ilanları, 2,22 ile 

gazete reklamları, 2,35 ile sokak ilanları (billboardlar), 2,51 ile tanıtım faaliyetleri, 2,63 

ile internet, 2,66 ile dergi reklamları, 2,86 ile radyo reklamları, 2,96 ile e-postaların 

geldiği görülmektedir.  



Araştırma sonuçlarına göre A marketinin mensup tüketicilere sadakat kartı sunarak; 

sözü edilen ürün gruplarına yönelik satın almayı sürdürücü bir strateji izlemesi uygun 

olacaktır. Farklı bir deyişle; bu tür ürün gruplarına yönelik olarak yapılacak alışverişlerde 

hediye puan uygulaması yapması, toplanan puanlar ile birinci küme tüketicilerin A 

marketinden almayı tercih etmediği (giyim, elektrikli ev aletleri, ev tekstili gibi) ürün 

gruplarına yönelik yalnızca sadakat kartı sahiplerine yönelik özel indirimler yapması satın 

almayı teşvik açısından yararlı olacağı söylenebilecektir. 

Polat ve Külter (2007) tüketicilerin perakende mağaza tercihlerinin nedenlerini inceleyen 

bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın amacı, -özellikle büyük perakendeci mağaza 

zincirlerinin yeni yeni faaliyete başladığı bir şehir olan- Niğde’de şehir merkezinde faaliyet 

gösteren market ve süpermarketlerden alışveriş yapan tüketicilerin, perakendeci mağaza 

seçiminde dikkate aldıkları özellikleri ve bu özelliklere verdikleri önem derecelerini 

belirlemek; değişen tüketici davranışları ve aranılan mağaza özellikleri kapsamında ilgili 

konuda Niğde’deki tercih faktörlerinin literatürde belirlenen tercih faktörleri ile benzerlik 

gösterip göstermediklerini veya ne derece benzerlikler gösterdiklerini tespit etmektir.  

Anket çalışması, Niğde’deki dört adet yerel süpermarket (şubeleriyle birlikte yedi adet) ve 

bir adet de market olmak üzere toplam sekiz adet perakendeci mağazada alışveriş yapan 

tüketicilere uygulanmıştır. Örnek büyüklüğü yaklaşık 400 olarak belirlenmiştir. Bu bölümde, 

anket yöntemiyle toplanan verilerin yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde analizinden elde 

edilen bulgular sunulmaktadır. Bu çerçevede öncelikle perakende mağaza tercihini etkileme 

potansiyeline sahip faktörlerle ilgili tanımlayıcı istatistikler (aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri) hesaplanarak, ilgili faktörlerin tüketiciler açısından önem dereceleri ve 

bunlar hakkında tüketicilerin görüşleri arasındaki farklılık (homojenlik) durumu tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  



Bu çalışmada, Niğde’deki tüketicilerin perakendeci mağaza seçimine etki eden faktörlerin 

ve bunların önem derecelerinin tespit edilmesine ve bu faktörlerin belirli demografik 

özellikler itibarıyla nasıl farklılık gösterdiğinin belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca, uygulanan 

hipotez testleriyle farklı yas, cinsiyet ve gelir gruplarından olan ve farklı ödeme şekillerini 

tercih eden müşterilerin mağaza tercih kriteri olarak her bir mağaza özelliğine atfettikleri 

önem dereceleriyle ilgili anlamlı farklılıklar olup olmadığına yönelik olarak yapılan bir anket 

çalışmasından elde edilen bulgular sunulmuştur. 

Söz konusu bulgular göstermektedir ki; “ürün çeşitliliği”, “ürün kalitesi”, “mağazanın 

iç düzeni ve görünümü”, “temizlik”, “kısa zamanda alışveriş imkanı”, “çalışanların ilgi 

ve tutumları” ve “fiyat ile ilgili faktörler” Niğde’deki tüketicilerin perakendeci mağaza 

seçimini önemli derecede etkilemektedir. Bu faktörler, literatürdeki faktörlerle de paralellik 

göstermektedir. İlave olarak; farklı demografik gruplara dahil müşteriler arasında çok sayıda 

mağaza özelliğine verilen önem dereceleri arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar 

olduğu ortaya çıkmıştır. Dört farklı demografik grupta yer alan müşteriler için mağaza 

tercihlerinde farklılık oluşturabilecek ortak özelliğin “fiyat” çerçevesinde şekillendiği 

görülmektedir. Söz konusu sonuç, özellikle perakendeci mağazaların Pazar 

bölümlendirmelerinde üzerinde durulması gereken bir bulgu olarak karsımıza çıkmaktadır. 

Fiyat özelliği ile ilgili öne çıkan unsurlar ise “fiyatların ucuz olması” ve “ödeme sekli 

imkânları” olmuştur.  

Diğer bir önemli bulgu da “sosyal imkanların varlığı”, “sağlanan servis imkanları”, 

“çalışanların ilgi ve tutumları” ve “mağazanın iç düzeni ve görünümü” gibi bazı 

özelliklerin farklı demografik gruplarda tercih kriteri olarak farklı önem derecelerinde 

değerlendirildiğidir. Elde edilen bulgular, literatürde birçok çalışma ile de paralellik 

göstermektedir. Zeithaml (1985), demografik değiskenlerden yas ve geliri incelediği 



çalışmasında, tercihin bu değişkenlerden etkilendiğini belirtmiştir. Bu açıdan ele alındığında, 

perakendeciler açısından çıkartılacak önemli bir sonuç, hedef kitleleri demografik özellikleri 

ile mağaza tercih kriterleri arasında bir ilişki kurmak olacaktır.  

Sonuç olarak; Niğde’deki tüketicilerin perakende mağaza tercihini etkileyen faktörler ile 

literatürdeki bulguların bir çok bakımdan örtüşmektedir. Ürün çeşitliliği ve kalitesi, 

mağazanın atmosfer özelliği ile ilgili unsurlar (temizlik, mağazanın iç düzeni ve 

görünümü) ve kısa zamanda alışveriş imkanı gibi özelliklere verilen önem dereceleri, 

literatürdeki bulguları destekleyici niteliktedir. Bu, bu sektörde faaliyet gösteren 

perakendecilerin –rekabet edebilmeleri için- dünya çapında veya yerel ölçekte, belirli bir 

hizmet standardını oluşturmaları gerektiğini göstermektedir. 

 Perakende Ticaret İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Konusu 

29 Ocak 2015 PERŞEMBE günü Resmî Gazetede yayınlanan Perakende Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre zincir mağazaların temel nitelikleri şu şekilde 

tanımlanmıştır:  

a) Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya 

tamamen perakende satışının yapıldığı,  

b) Aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren;  

c) İçlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip 

işletmeyi veya  

d) Her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi 

bulunan işletme 

Zincir mağazalar perakende ticaret kapsamı içerisinde girmektedir. Perakende 

işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, 



ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere 

yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Bakanlık 

bünyesinde kısa adı PERBİS olan perakende bilgi sistemi kurulur. PERBİS’in kurulum, 

işletim ve diğer giderleri ile PERBİS’e bilgi ve belge aktarımına ilişkin giderler, Bakanlığın 

talebi üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bütçesinden karşılanır.  

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı PERBİS üzerinden verilir. İşyeri açma ve çalışma 

ruhsatı başvurusu, doğrudan veya PERBİS üzerinden yetkili idareye (belediye veya il özel 

idareleri ile diğer idareleri) yapılır. Doğrudan yapılan başvurular, yetkili idare tarafından 

PERBİS’e işlenir. Mevzuatta öngörülen şartları taşıyan perakende işletmelere, yetkili idare 

tarafından PERBİS üzerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Başvurusu uygun 

bulunmayanlara, sonuç en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak tebliğ edilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yukarıda anlatılan sürece göre zincir mağaza ve marketlerin herhangi bir yerde açılması 

ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Diğer bir ifade ile bir şehirde veya şehir merkezinde eğer çok 

sayıda zincir mağaza açılması isteniyorsa bu konuda hiçbir sınırlama bulunmamaktadır. Bu 

durumun sonucunda Türkiye’de zaman içerisinde, zincir mağazalar ve marketler ile rekabet 

şansı olmayan yerel işletmelerin müşteri kaybedecekleri ve kapanacakları aşikardır. 

Sonuç olarak zincir marketlerin tekel haline gelmesi söz konusu olacaktır. Veya zincir 

marketler arasında bir rekabet olacaktır. Eğer hükümetler yerel ekonomileri geliştirmek 

istiyorlarsa yerel girişimcileri desteklemeleri ve korumaları gerekmektedir. Aksi takdirde 

zincir mağazaların bütün yerel market ve mağazaları ortadan kaldırma potansiyeli vardır. Bu 

konuda devletin yapması gerekenleri şu başlıklar altında toplamak mümkündür:  



 Belirli bir coğrafi alanda zincir mağaza veya market açılmasına sınırlandırmalar 

getirilmesi. Örneğin 5 km²’lik bir alanda bir zincir mağazadan sadece bir adet 

açılması ile sınırlandırma getirilmesi.  

 Zincir mağazaların şehir merkezi dışında bir yere açılması şartı koyulması 

 Zincir mağazaların sattıkları ürünlerden bazılarını yerel üreticilerden alması 

zorunluluğunun getirilmesi. Örneğin zincir mağazaların sattığı ürünlerin 

%20’sinin yerel üreticilerden alması şartı getirilmesi. Böylelikle yerel ekonominin 

gelişmesine katkı sağlanması sağlanabilir.  

 Zincir mağazalar yerel marketlerin belli bir mesafe uzağına açılabilir. Zincir 

marketler şehir merkezinden birkaç kilometre uzağa açılabilir. Örneğin ABD’de 

zincir mağazalar ve büyük marketler şehir dışındaki alanlarda açılabilmektedir.  

 Yerel marketler birleşip bulundukları şehir için zincir mağazalar haline gelebilir. 

Bu marketler bulundukları şehrin ismini alabilirler. Örneğin Gümüşhane için 

düşünülecek olunursa; “Gümüşhane market 1”, “Gümüşhane market 2” şeklinde 

olabilir. Böylelikle zincir marketlerle rekabet etme şansını yakalayabilirler. Bu 

konuda bir girişim başlatılabilir.  

 Zincir marketler günün belli saatlerinde açık olabilir. Örneğin sabah 9 akşam 5 

arası açık olabilir. Bundan sonra alışveriş yapmak isteyenler yerel marketlere 

gidebilir.  
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