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Abstract 

Organizations apply two basic competitive strategies in general. These are the cost leadership strategy and the 

differentiation strategy. The application of any of the mentioned strategies by focusing on a smaller field in the 

market is called a focus strategy. Companies gain value in the eyes of customer with the strategy they choose. 

The aim of this study is to analyze the competitive strategies applied by the enterprises and the results of these 

strategies. A semi-configured interview on the entrepreneurs of two firms which open to a wider market from local 

market in Denizli with their own brands, was conducted. The first enterprise, which has been maintaining its 

existence for 80 years and has many branches in the different provinces, is a firm producing sugar and sugar 

products (Firm A). The second, which has been maintaining its existence for 84 years and has branches in close 

neighbor cities and provinces, is a firm producing soft drinks (Firm B). 

The common feature of both firms is that they keep their local characteristics and take their competitive power 

from the local people. In the research, the competitive strategies of entrepreneurs have been defined and analyzed 

by benefiting from the entrepreneurship stories that have been brought up to the present day. It was concluded that 

firm A applied differentiation strategy in the product, production process, and market, while firm B differentiated 

in the production process without any differentiation in the product and used the focus strategy in the market. 

 1  Rekabet Stratejileri 

Konumlandırma okulunun en önemli ismi olan Porter (1996) stratejiyi, farklı faaliyetler seti gerektirmesi 

sebebiyle benzersiz ve değerli bir konum yaratmakla ilgili görmektedir. Porter rekabet stratejilerinin farklı olmakla 

ilgili olduğunu öne sürmektedir. Bu ise bilinçli olarak benzersiz bir değer bileşimi ortaya koyacak farklı faaliyetler 

seti tercih etmeyi gerektirmektedir. Stratejik konumlandırma, bir şirket hakkındaki ayırt edici/farklı özelliklerini 

muhafaza ederek sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etme çabasını ifade etmektedir. Başka bir anlatımla stratejik 

konumlandırmanın temeli rakiplerden farklı faaliyetler seçmektir. 

Porter (1980) oluşturduğu modelde sektördeki rakipleri devre dışı bırakma yaklaşımından hareketle üç jenerik 

strateji ileri sürmektedir: Farklılaştırma stratejisi, maliyet liderliği stratejisi ve odaklanma stratejisi. İlki olan 

maliyet liderliği; kaliteyi, hizmeti ve diğer unsurları ihmal etmeksizin rakiplere göre daha düşük maliyetlerle 

faaliyette bulunmayı vurgulamaktadır. İkinci strateji farklılaştırmada, firmanın ya üründe ya da hizmette sektörde 

benzersiz olarak algılanan bir takım şeyler yaratması gerekmektedir. Bu sayede ortalama fiyattan daha yüksek fiyat 

uygulama imkânı doğmaktadır. Üçüncüsü odaklanma stratejisidir. Bu stratejide firma, ürün hattı bölümleri, 

coğrafik pazarlar ya da belirli bir müşteri grubu üzerine konsantre olur (Dess ve Davis, 1984). Porter’a göre (2008) 

bir firmanın, rakipleri karşısında pek çok üstünlüğe ve zayıflığa sahip olabilmesine rağmen, rekabet üstünlüğüne 

sahip olabileceği iki temel yol vardır ve bunlar düşük maliyet veya farklılaştırma stratejileridir. Buna göre bir 

firmanın sahip olduğu birtakım üstünlükler ve zayıflıkların önemi, nihayetinde onun nispeten maliyet ve 

farklılaştırma üzerindeki etkisinin bir fonksiyonu olarak değerlendirilmektedir. Porter’ın jenerik rekabet stratejisi 

tipolojisine göre, maliyet üstünlüğü ve farklılaştırma, sektörün yapısından ileri gelmektedir. Maliyet üstünlüğü ve 

farklılaştırma, bir firmanın rakiplerinden daha iyi bir şekilde beş zorlayıcı gücün üstesinden gelme yeteneği ile 

ilgilidir (Porter, 2008). Porter’a (1980) göre, bir firmanın rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için maliyet liderliği 

ya da farklılaştırma jenerik stratejilerinden sadece birini tercih etmesi gerekmektedir. Her ikisinin aynı anda 

uygulanması durumunu Porter (1980, 2008) “arada sıkışıp kalma” (stuck in the middle) olarak tanımlamakta ve 

arada sıkışıp kalan bir firmanın ortalamanın altında performans göstereceğini ve bunun da bu tür firmalar için çoğu 

zaman hiçbir rekabet üstünlüğü elde edememe anlamına geldiğini iddia etmektedir. Porter ve taraftarları, düşük 

maliyet stratejisi gerektiren değer zincirinin, bir farklılaştırma stratejisi gerektiren değer zincirinden nitelik olarak 

farklı olduğunu düşünmektedirler. Bir başka deyişle bu görüşü savunanlar, çoğu zaman farklılaştırma ve düşük 

maliyet stratejilerini aynı anda izlemeye, bu stratejilerin her birinin farklı kaynak setleri ve örgütsel düzenlemeler 

gerektirdiği temeline dayanarak karşı çıkmaktadırlar (Pertusa-Ortega vd., 2009: 509). Stratejik yönetim 

literatüründe Porter’ın bu jenerik strateji tipolojisine yöneltilen en önemli eleştirinin jenerik stratejilerden sadece 

birinin uygulandığı durumlarda rekabet üstünlüğünün elde edilebileceği görüşü olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte bazı ampirik araştırmalar, düşüşte olan endüstrilerde ve gerileyen firmalarda bile, rekabet üstünlüğü elde 

etmenin en iyi yolunun jenerik stratejilerin bir kombinasyonunun olabileceğini göstermektedir (Tansey vd., 

2014:708). Buna göre bir kısım araştırmacılar, “hibrit”, “karma”, “birleşik” veya “kombinasyon” olarak 

isimlendirdikleri bu stratejilerin izlenebileceğini ileri sürmektedirler (Pertusa-Ortega vd., 2009). Örneğin; Leitner 

ve Güldenberg, (2010), küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde inceleme yaptıkları çalışmalarında, hibrit strateji 
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izleyen firmaların uzun dönemli karlılık ve büyüme açısından en iyiyi başardıklarını bulmuşlardır. Bu anlamda 

karşıt görüşe göre, hem düşük maliyet hem de farklılaştırma stratejileri aynı anda ve karlı bir şekilde firmalar 

tarafından hayata geçirilebilmektedir. Bu görüşe göre, bir farklılaştırma stratejisini hayata geçirmek, birtakım 

fonksiyonel alanlarda daha yüksek maliyetlerle faaliyette bulunmayı gerektirebilir. Ancak yüksek kaliteli ürünler 

muhtemelen daha fazla pazar talebini beraberinde getirecektir. Bu durum bir şirketin giderek artan üretim hacmi 

ve daha yüksek pazar paylarını elde etmesi sayesinde düşük maliyet stratejisini uygulamasına izin verebilir (Yamin 

vd., 1999). Bununla birlikte Hill, (1988), Porter’ın sadece üç durumda her iki stratejinin birden uygulanmasının 

başarılı sonuçlar verebileceği görüşüne vurgu yaparak, bu üç durumu şu şekilde tarif etmektedir. Pazardaki tüm 

rakipler stratejik anlamda arada sıkışıp kalmışsa, karşılıklı ilişkilerin ve pazar payının maliyetleri güçlü bir şekilde 

etkilemesi söz konusuysa ve bir firma önemli inovasyonları gerçekleştirmede öncü konumundaysa, her iki strateji 

aynı anda başarılı olarak uygulanabilir.  

 1.1  Maliyet Liderliği Stratejisi 

Toplam maliyet liderliği stratejisi, rakiplere göre daha düşük maliyetlere vurgu yaparak pazar payını artırma 

çabası ile ilgilidir (Miller ve Dess, 1993). Bu stratejide firmalar, endüstrideki/sektördeki en düşük maliyetle 

faaliyet gösteren üretici olmayı amaçlamaktadırlar (Miller ve Friesen, 1986:). Maliyet liderliği stratejisi, herkes 

için düşük fiyatlarla ürün sunmak ve oldukça standardize edilmiş ürünlerin üretilmesini içermektedir (Datta, 2010). 

Bu genellikle, etkin bir ölçek oluşturma, deneyimlerden kaynaklanan maliyet düşüşünü çok titiz bir şekilde 

gerçekleştirme, sıkı bir maliyet ve genel giderler kontrolü yapma, marjinal müşteri hesaplarından kaçınma ve ar-

ge, hizmet, satış ekibi ve reklam gibi alanlarda maliyet minimizasyonunu gerektirmektedir (Porter, 1980: 35). 

Maliyet liderliği stratejisi, ölçek ekonomisini artırmak için agresif bir fiyatlandırma yoluyla pazar payı elde etmeyi, 

imalatı kolay ürünler tasarlamayı, ileri teknoloji ekipmanlar kullanmayı ve imalat sürecindeki teknoloji için ar-ge 

faaliyetleri yapmayı gerektirebilmektedir (Miller ve Friesen, 1986). Maliyet liderliği stratejisinin başarısı için kitle 

üretim, kitle dağıtım (massdistribution) ölçek ekonomileri, teknoloji, ürün tasarımı, girdi maliyetleri, kaynaklardan 

tam kapasite yararlanmak ve hammaddelere erişmek gibi birçok konu vardır. Düşük maliyet ve maliyet üstünlüğü, 

süreç inovasyonu, öğrenme eğrisi faydaları, ölçek ekonomileri, ürün tasarımı için azaltılmış üretim zamanı ve 

maliyetleri ve süreç yenileme faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bir firma, daha düşük maliyetlere yardımcı olan 

hammadde ve üstün teknolojiye erişebilmelidir. Ayrıca örgütler, maliyet üstünlüğüne sahip olmadıkları bazı 

faaliyetleri sürdürmemeye razı olmalıdır ve maliyet üstünlüğü için diğer örgütlerle outsourcing faaliyetlerini 

yürütmeleri konusunu göz önünde bulundurmalılardır (Allen ve Helms, 2006). Bununla beraber, bu stratejiyi 

izleyen firmalar için en az derecede çevresel belirsizlik ve değişimle karşılaşmak oldukça önemlidir. Bir maliyet 

liderliği stratejisi, müşterilerin fiyata duyarlı oldukları ve ölçek ekonomileri, sahip olunan teknoloji, ucuz 

malzeme, ulaşım veya dağıtım kanalları yoluyla maliyet üstünlüğünü sürdürmek için mücadeleci bir ortamın 

olduğu durumlarda son derece etkilidir (Miller, 1992). Dolayısıyla bu stratejiyi izleyen firmalar, imaj veya 

yenilikten çok, fiyatı daha fazla önemseyen müşterileri ararlar, bu yüzden de ürün inovasyonu çoğu zaman bu tür 

firmalar için gereksiz ve etkisiz kalacaktır (Miller, 1988). Pazarda maliyet liderliği stratejisini en başarılı şekilde 

uygulayan firmalardan biri Walmart’tır. Bu anlamda Walmart’ın dikkat çeken esneklik ve hızlı çözümlerle birlikte 

maliyet üstünlüğü yeteneği, çoğu zaman oldukça dikkat çekici bir örnek olmuştur. Walmart Mağazaları çoğu 

zaman indirim uygulamaları, maliyetlere dair oldukça zengin bir veri akışının sağlanması sebebiyle pazarda bu 

stratejiyi en iyi uygulan firmalar arasında gösterilmektedir (Grant, 2002).  

Maliyet liderliği stratejisi, bu stratejiyi izleyen firmaların etkin rakiplerle yarışmak için daha düşük fiyatlar 

belirleyebilmesi ve bu durumda bile yüksek karlar elde edebilmesi sebebiyle ortalamanın üzerinde getiri 

sağlayabilmektedir. Bu strateji, müşterilerin ve tedarikçilerin pazarlık gücünden kaynaklanan tehlikeli fiyat 

düşüşleri karşısında bir güvenlik/emniyet marjı sağlar. Maliyet liderliği çoğu zaman giriş engeli oluşturacak büyük 

ölçekli tesisler ve ekonomiler gerektirmektedir (Miller ve Friesen, 1986). Maliyet lideri olan bir firma, pazara 

girmek için büyük miktarda sermayeye ihtiyaç duyan yeni firmalara karşı bir engel teşkil etmektedir. Bu durumda 

lider olan firma, endüstrideki geniş çaplı bir fiyat indiriminden bir dereceye kadar korunmaktadır. Bununla birlikte 

maliyet liderliği stratejisinin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bu strateji, düşük müşteri sadakati yaratır ve 

eğer firma fiyatları çok fazla düşürürse, gelirlerini kaybetmeye başlayabilir (Allen ve Helms, 2006). 

 1.2  Farklılaştırma Stratejisi 

1960’ların sonları ile 1970’lerde özellikle maliyet liderliği stratejisi oldukça popülerdi ve bu birçok üretim 

biriminin nispi pazar payı elde etme amacına odaklanmasına yol açmıştı (Kotha ve Orne, 1989). Ürün 

farklılaştırma, bir firmanın ürünlerinin başka satıcıların mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesi ve bir tercihe neden 

olması olarak tanımlanmaktadır (Dickson ve Ginter, 1987). Farklılaştırma stratejisinin amacı, tüketicilerin özgün 

ve benzersiz olarak algıladıkları bir ürün yaratmak ve böylece firmaların ürün geliştirme esnasında ortaya çıkan 

ekstra maliyetlerinin toplamını aşan yüksek bir fiyatlandırma yapmalarını kolaylaştırmaktır (Wu vd., 2007). Bunun 

yanında, ürün ya da hizmetin özgün olması, bu stratejinin yüksek müşteri sadakati sağlamasına da neden 

olmaktadır. Farklılaştırma stratejisi ile işletmeye ürün kalitesi, ürün özellikleri ve satış sonrası hizmetler vasıtasıyla 

müşteri için benzersiz ve üstün bir değer yaratılmaktadır. Farklılaştırma stratejisi izleyen firmalar, dağıtım 

kanalları, hizmet kalitesi, teslimat sistemi ve ürün özelliklerini esas alan mal ve hizmetleri için daha yüksek fiyat 

isteyebilir. Kalite, gerçek ya da algılanan moda, marka adı ve imaja dayalı olabilir. Farklılaştırma stratejisi, özgün 
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ve kaliteli ürünlerle ilgilenen ve daha yüksek fiyat ödemeye razı olan sofistike müşterileri cezbetmektedir (Allen 

ve Helms, 2006).  

Farklılaşmayı yaratabilmek için gerekli bazı anahtar unsurlar vardır: Dergi ve haber bültenlerinde şirketi olumlu 

etkileyecek temel konuların yer alması, toplumda ilgilenilen bir firma olmak, yaratıcı olma, rakiplerin sunmadığı 

ya da sunamayacağı bazı şeylerin sunulması, e-ticareti tesis etmek, çabuk ve kolay bir şekilde ürünlere ve şirket 

hakkındaki bilgilere erişim sağlamak, çalışanlara ürün ve hizmet bilgisi hakkında geniş kapsamlı eğitimler vermek, 

geliştirilmiş ve inovatif ürünler sunmak (Allen ve Helms, 2006). Ayrıca rekabet üstünlüğünü sürdürmek için bu 

firmalar, artan gelişmelerinin ötesine geçerek ve özgün dağıtım kanalları ya da korunan tescilli entelektüel 

özelliklere sahip olmak ve kendilerini radikal olarak inovasyon yapar hale dönüştürerek rakipleri için giriş 

engellerini yükseltmek durumundadırlar (Gehani, 2013). Porter, fiyat inelastikiyeti ve müşteri sadakati yaratarak, 

bu stratejinin giriş engellerini yükselteceğini, daha yüksek marjlar sağlayacağını ve kabul edilebilir ikame ürünlere 

sahip olmadığını düşünen müşterilerin gücünü azaltacağını ileri sürmüştür (Miller, 1988). Murray’e (1988) göre 

ise müşterilerin fiyattan çok ürün özelliklerinin önemine bağlılığı, ürün farklılaştırma stratejisinin başarısı için 

gerekli bir koşuldur fakat yeterli koşul değildir. Bir ürün farklılaştırma stratejisinin başarılı olabilmesi için bir 

firmanın ürün sunumlarında, marka imajında, ambalajlamada, satış öncesi ve sonrası hizmetlerde ve finansman 

düzenlemelerinde göze çarpan farklılıklar yaratabilmesi ve bunu devam ettirebilmesi gerekmektedir. Bununla 

birlikte, daha büyük bir farklılaştırmayı başarabilmek, çoğu zaman daha yüksek maliyetler anlamına gelir. Öyle 

ki, Porter’a (2015) göre farklılaştırmayı başarmak, bazen yüksek bir pazar payı elde etmeye engel bile olabilir. 

Miller (1986) en az iki tip farklılaştırma stratejisi olduğuna işaret etmiştir. Bunlar ürün inovasyonu temelli 

olanlar ile imaj yönetimi ve yoğun pazarlamaya dayalı olanlardır. İlki, en yeni ve cazip ürünlerle kalitede, tasarım 

inovasyonunda veya stilde rakiplerin önüne geçme çabasıdır. İkincisi, pazarlama uygulamalarıyla bir ürün için 

benzersiz bir imaj yaratma girişimidir.  

Bertozzi ve diğerlerine (2017) göre farklılaştırma stratejisi geliştirmenin iki temel yolu vardır; bunlar ar-ge 

faaliyetleri ve pazarlamadır. Bu yazarlara göre, bir farklılaştırma stratejisi izlenirken ar-ge faaliyetleri kapsamında 

şunlar yapılabilir: Firmanın teknolojisini geliştirmek, kaliteli hizmet veya benzersiz ürünler ortaya koymak, diğer 

şirketler tarafından taklit edilmesi zor ve sınırlı sayıda ürün ortaya çıkarmak, aynı ürünü müşterilere cazip gelecek 

yeni özelliklerle sunmak, şeffaf olmak. Bunun yanında yazarlar, farklılaştırma stratejisi konusunda izlenebilecek 

diğer bir yol olarak öne sürdükleri pazarlama faaliyetleri çerçevesinde şunların gerçekleştirilebileceğini 

belirtmektedirler: Kaliteli reklam kampanyaları başlatmak, fuar ve sergilerde ürün hakkında bilgi vermek, 

şirketteki yeni teknolojiler ve gelecek planları gibi yenilikler hakkında ve ürün hakkındaki haberlerle ilgili 

müşterileri bilgilendirmek için haber bültenlerinde yer almak, şirketin web sitesinin kalitesini artırmak, şirketin 

web sitesi üzerinden e-ticareti tesis etmek, müşterilerin bireysel isteklerine göre ürün uyarlama gibi çeşitli 

seviyelerde hizmet sağlamak ve online marka tanınırlığı yaratmak, kurumsal sosyal sorumluluk etkinlikleri 

düzenleyerek toplumla daha bağlantılı hale gelmek, satış sonrası müşteri destek hizmetleri sağlayan ekipler 

kurmak ve ürün ve hizmet bilgisi ile ilgili derinlemesine eğitim faaliyetleri düzenlemek.  

Porter (1980) tarafından birbirine alternatif ve zıt olduğu ileri sürülen maliyet liderliği ve farklılaştırma 

stratejileri arasındaki ayrımların ortaya konması açısından bu jenerik stratejilere ait önemli değişkenler Tablo 1’de 

yer almaktadır.  

 Maliyet Liderliği  Farklılaştırma 

Faktör Girdileri Düşük maliyetli hammadde 

İşgücü verimliliği 
Sürdürülebilir sermaye 

Gerekli yatırımlar 

Ürün teknolojisi 

Yaratıcılık / İnovasyon 

Süreç Verimli ölçekli tesisler 

Süreç Mühendisliği becerileri 
Minimum fire / Yüksek verim 

Çalışanların verimliliği 

Lojistik 

Esneklik 

Kalite 

Ürün veya Hizmet Kolay bir şekilde üretim 

Sermaye yoğunluğu 

Teknik hizmetler 

Stil 

Benzersizlik 
Opsiyonlar 

Kalite / Güven 

İmaj 
Ürün çeşitleri 

Ürünle İlgili Diğer Hizmetler  Kolay bulunurluk / Teslimat 

Finansman 

Garantiler 
İyileştirilmiş kullanım için yeni fikirler 

Pazar araştırmaları 

Dağıtım Basit ürün hattı 
Fiyat ayrımı yapma 

Kredi 
Satış desteği 

Satış sonrası hizmetler 

Tablo 1. Maliyet Liderliği ve Farklılaştırma Stratejilerinin Önemli Değişkenleri Kaynak: White, 1986 
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Tablo 1’den de görüldüğü üzere Maliyet liderliği stratejisi, çoğunlukla sermayenin ve insan kaynağının verimli 

bir şekilde kullanılması vurgusuna ve işletmenin iç işleyişine odaklanmaktadır. Tersine, bir farklılaştırma stratejisi, 

prensip olarak işletmenin dış çevresini ilgilendiren değişkenlerle daha ilgilidir (White, 1986). 

 1.3  Odaklanma Stratejisi 

Üçüncü jenerik strateji odaklanmadır. Bu strateji diğerlerinden oldukça farklıdır, çünkü endüstri içindeki dar bir 

rekabet alanının seçimine dayanmaktadır. Odaklanma stratejisi izleyen bir firma, endüstrideki bir ya da birkaç 

pazar bölümünü seçer ve rakiplerinin yer almadığı bu pazar bölümlerine hizmet edecek şekilde stratejisini düzenler 

(Porter, 2008). Bu kapsamda Porter’ın jenerik tipi odaklanma stratejisi, belirli bir müşteri türü, sınırlandırılmış bir 

coğrafi alan veya dar bir ürün yelpazesi gibi farklı şekillerde sınırlandırılmış ve özelleştirilmiş bir pazar bölümüne 

hitap etmektedir (Miller, 1988: 285). 

Porter, bu modelin (farklılaştırma, maliyet liderliği, odaklanma) hem büyük hem de küçük işletmelere 

uygulanabilir olduğunu ve daha küçük işletmelerin daha çok niş pazarlarda rekabet etmeyi seçebileceklerini ileri 

sürmektedir (Leitner ve Güldenberg, 2010: 171). Wright’a (1987: 94) göre ise küçük firmalar, sadece odaklanma 

stratejisiyle başarılı olarak rekabet etme seçeneğine sahiptirler. Firmaların büyüklükleri ve izledikleri rekabet 

stratejisi konusunda Leitner ve Güldenberg (2010: 171), bir kısım araştırmalarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

öncelikle bir odaklanma stratejisi izlediklerinin tespit edildiğine ve bu araştırmalarda farklılaştırmanın niş 

pazarlardaki küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından en çok tercih edilen jenerik rekabet stratejisi olduğuna 

dikkat çekildiğini ifade etmektedirler.  

Porter’a (1985:15) göre odaklanma stratejisinin iki değişik biçimi vardır. Odaklanmış farklılaştırma stratejisi 

benimseyen bir firma, hedef pazarda farklılık yaratma peşinde olmasına rağmen; odaklanmış maliyet liderliği 

stratejisi benimsemiş bir firma, hedef pazarda bir maliyet üstünlüğü elde etme arayışı içindedir. Odaklanma 

stratejisinin her iki farklı biçimi, endüstrideki diğer bölümler ile odaklanan firmanın hedef pazarı arasındaki 

farklılıklara dayanmaktadır. Odaklanmış farklılaştırma stratejisinde belirli bir pazar bölümündeki müşterilerin özel 

ihtiyaçlarından yararlanılırken, odaklanmış maliyet liderliği stratejisinde birtakım pazar bölümlerindeki maliyet 

farklılıklarından yararlanılır. Bu tür farklılıklar, bu pazar alanlarında geniş hedefli rakipler tarafından yetersiz 

hizmet verildiğini göstermektedir. Böylece odaklanmış firmalar, sadece bu pazar bölümlerine kendilerini 

odaklayarak rekabet üstünlüğü elde edebilirler (Wright, 1987: 96). 

 2  Girişimcilik Öyküleriyle Rekabet Stratejileri Analizine Yönelik Alan Araştırması 

Yapılan alan araştırması rekabet analizlerinde en çok bahsi geçen Porter’in rekabet stratejilerinin Denizli’de 

markalarıyla yüzyıla yaklaşan bir zamandır varlıklarını devam ettiren iki yerel KOBİ işletmesindeki 

uygulamalarını analiz etmeye yöneliktir. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış iki kişi A işletmesinden, bir kişi de 

B işletmesinden olmak üzere üç kişiyle mülakat yapılmış ve elde edilen veriler yorumlanmıştır. 

 2.1  Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, kendi markalarıyla yerelden ulusal ve/veya uluslararası pazarlara açılan işletmelerin kendi 

tarihsel girişimcilik süreçleri ve halihazırdaki girişimcilik süreçleri içerisinde çevresel unsurları dikkate alarak 

hangi rekabet stratejilerini uyguladıklarını ve uygulanan stratejilerin sonuçlarını girişimcilerin gözüyle analiz 

etmektir. 

 2.2  Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Kendi markalarıyla Denizli kapsamındaki yerel pazardan daha geniş pazarlara açılan iki firmanın 

girişimcileriyle yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Firmalardan ilki, 80 yıldır varlığını devam ettiren 

ve pek çok ilde şubesi bulunan, ‘şeker ve şekerli ürünler’ firmasıdır (A firması). İkinci firma ise Denizli’de 84 

yıldır varlığını devam ettiren, yakın il ve ilçelerde bayii bulunan ve aile şirketi olan bir gazoz firmasıdır (B firması). 

A firmasından mülakata katılan kişilerden ilki ‘şeker ve şekerli ürünler’ firma sahiplerinden biri olan N.H, ikincisi 

ise N.H’nin oğlu Y.H’dir. B firmasından tek kişi ile mülakat yapılmış, Z.Y.Ö olarak ifade edilmiştir.  

Mülakatlar kendilerinden izin alınmak suretiyle ses kaydına alınmış daha sonra ses kayıtları kelimesi kelimesine 

araştırmacılar tarafından yazıya dökülmüştür. Mülakatları yorumlamak için içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi 

kodlama yoluyla altta yatan kavramları ve bu kavramların ilişkilerini ortaya çıkarmaya yöneliktir (Sığrı, 2018). 

Kodlama yapabilmek için bütün veriler alanında uzman üç araştırmacı tarafından okunmuş ve literatür kapsamında 

cümleler kodlanmıştır. Bir araya gelen kodlu veriler kendi içerisinde kontrol edilerek, farklılıklar ve benzerlikler 

dikkate alınarak kodlara son şekli verilmiştir. Kodlama işlemi tamamlandıktan sonra mevcut kodlar daha önceden 

kodlama işlemini yapmış olan alanında uzman kişiler tarafından gruplandırılarak Porter’ın rekabet stratejileri 

bağlamında tema öbeklerinde toplanmıştır (Ek 1). Buna göre tema başlıkları Maliyet Liderliği Stratejisi, 

Farklılaştırma Stratejisi ve Odaklanma Stratejisi’dir. Maliyet Liderliği Stratejisi kapsamında üç kod, Farklılaştırma 

Stratejisi kapsamında yedi kod, Odaklanma Stratejisi kapsamında da üç kod mevcuttur. İlgili kodlar ve temalar 

araştırma bulgularının analizinde kullanılmıştır.  
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 2.3  Araştırma Soruları 

Araştırmanın üç sorusu mevcuttur 

1. İşletmeler maliyet liderliği stratejisi uygulamakta mıdır? Uyguluyorlarsa nasıl uygulamaktadırlar? 

2. İşletmeler farklılaştırma stratejisi uygulamakta mıdır? Uyguluyorlarsa nasıl uygulamaktadırlar? 

3. İşletmeler odaklanma stratejisi uygulamakta mıdır? Uyguluyorlarsa nasıl uygulamaktadırlar? 

 2.4  Araştırma Bulgularının Analizi 

İlk kuruluş yeri Denizli’nin Babadağ ilçesi olan A firması 1938 yılından beri varlığını devam ettirmektedir. 

Bugün ikinci, üçüncü ve dördüncü neslin bir arada bulunduğu A firması, N.H’ye göre dördüncü nesil olan Y.H’nin 

yaratıcı fikirleriyle günümüzde önemli bir gelişme kaydetmiştir. 1957 yılında Denizli’ye taşınan A firması, 2011 

yılında uluslararası bir fuarla beraber yurt dışı pazara açılmış (Omur, 2014), ancak ertesi yıl fuar organizasyonu 

tarafından davet edilmediği için yurtdışı pazarda yer alma süreci çok kısa sürmüştür. Y.H yapılan görüşmede 

Dubai’de katıldığı bu fuarda çok başarılı olduklarını, ürünlerinin haricinde ürünlerini içerisine koydukları markalı 

poşet ve torbalarını dahi gelen talep üzerine sattıklarını ifade etmiş, buna rağmen fuar organizasyonu tarafından 

daha sonraki yıllarda davet edilmemesinin sebebini fuara giden kişilerin kendi fikir ve görüşleri doğrultusundaki 

gruplaşmaları olarak belirtmiştir. 2007 yılında ilk şubesini açan ve bugün 45 şubesi olan A firması Y.H’nin 

anlatımına göre “2011 yıllarında dedim ki ben güzel gidiyor biz bunu dedim neden franchise vermiyoruz. Franchise 

verip de insanlara bir çok kendimiz ulaşamadığımız yerlerde verebiliriz. Biz franchise verdik. Bu da radikal bir 

karardı bence yani kendi şubelerinizle uğraşıyorsunuz bir de franchise veriyorsunuz….. Neler yapılabilir işte 

dondurmalı helvayı insanlara daha çok nasıl satabiliriz. Buradaki AVM’lerde açmış olduğum tarzdaki bir kioskla 

orada nasıl üretim diye ona uğraştık. 2012 yılında da biz dedik ki franchise vereceğiz. Tabi bu birden bire eş dost 

sayesinde dükkânları soruyorlar aylık veriyorlar mı? Veriyorlar. Böyle uğraşmaya başladık. İlk Aydın’a verdik. 

Sonra işte İzmir’e bir tane. Sonra Eskişehir’e verdim. Eskişehir’de alan arkadaşlar da forumda yiyorlar 

beğeniyorlar sonra bayilik istiyorlar o şekilde veriyoruz…. Şu anda 15 tane Franchise var”. 

B firması 1934 yılında bir aile şirketi olarak bugünkü isminden farklı bir isimle Denizli’de gazoz üretimiyle işe 

başlamıştır. 1953 yılında çıkan yangından dolayı yine Denizli içerisinde farklı bir yere bugünkü ismiyle taşınmıştır. 

İki kardeşin ortaklığı şeklinde kurulan B firmasının ilk yıllarındaki pazar yeri Denizli’de o dönem çok yaygın olan 

gazinolar, kahvehaneler ve sinema büfeleri olmuştur. 1992 yılında kardeş ortaklığını bitiren B firması iki ayrı firma 

haline gelmiş olmakla beraber mülakatımıza katılan Z.Y.Ö nün yönetiminde daha önceki firma ismiyle devam 

etmekte, diğer firma ise eski isminin başına “Yeni …”kavramını alarak üretimine devam etmektedir. Daha ziyade 

Denizli pazarına odaklanan B firması, yakın çevre illere ve bu illerin ilçelerine bayilik vermekte, bununla beraber 

az da olsa ağırlıklı olarak Almanya ve Avusturya olmak üzere, Hollanda, Fransa ve İngiltere’de ürünlerini 

satmaktadır. Avrupa’daki bayi sahipleriyle ilgili “Türk zaten benim onlardan duyduğum, gidip yerinde görmedim 

ama Türk malları satan marketler var orada, genelde Türklerin alışveriş ettiği Türk markalarını satan, buradan 

götürdükleri ürünleri oralarda satıyorlar diye biliyorum ben. Bölge Almanya’da. İlk önce şeyde başladı bu Ştutgard 

bölgesinde o mahalde başladı. Berlin’de düşünüyorlar. Berlin’de biliyorsunuz Türk nüfus çok fazla. İyi gidiyorlar 

yani, profesyonel insanlar, bekliyoruz”. Z.Y.Ö yurt içi bayiliklerinden şöyle bahsetmektedir: “…yakın illerde var 

bayiliklerimiz. İzmir’de başladık bu sene, şimdi bu sene orada baya iyi. Antalya’da var. Uşak, Aydın Nazilli, 

Muğla, Isparta, Burdur’da var. Isparta, Burdur çok küçük çapta ama isteyen bizden telefonunu alıp bayiden ürün 

bulabilir. Uşak baya iyidir. Dinar var”. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere Araştırma analizinde oluşturulan temalar kapsamındaki kodlar ve kodlarla ilgili 

ifadeler (Ek 1) yorumlanmıştır.  

1. Maliyet Liderliği Stratejisi 

Maliyet Liderliği teması başlığı altında Rakiplerin maliyeti düşürmesi, Teknoloji ile maliyetin düşmesi ve 

maliyet liderliğinin dezavantajları adlarıyla üç kod oluşturulmuştur. ‘Rakiplerin maliyeti düşürmesi’ koduna göre 

A firmasından N.H alışveriş merkezlerindeki büyük marketlere satış yapamadıklarını çünkü diğer firmaların 

marketlere toptan satış yapabildikleri halde kendilerinin toptan satış yapmadıklarını ifade etmiştir (İfade 1). Bunun 

sonucunda da AVM’lere toptan satış yapan firmaların daha düşük fiyatla mamul sattıklarını belirtmiştir. Y.H ise 

marketlere toptan satış yapamama sebeplerini “Hiç toptan mal veremiyoruz. Neden? Çünkü içine bir katkı maddesi 

ya da koruyucu madde koymadığımız için bizim de bunlar çabuk bozuluyor. Çabuk bozulduğu için de marketlere 

veremiyoruz. Market diyor ki 1 sene raf ömrü olması lazım. Ya bu lokum. İçinde çerez var, mısır nişastası şeker 

kaynamış bir şey. Evde yaptığınız bir şey gibi düşünün. Bir sene durma imkanı var mı? Mutlaka koruyucu madde 

koymak lazım. Biz toptan veremiyoruz o yüzden” (Marka ile farklılaşma kodu, İfade 2) şeklinde açıklamaktadır.  

Maliyet Liderliği stratejisinin ikinci kodu Teknoloji ile maliyetin düşürülmesiyle ilgilidir. Daha önceden dededen 

kalan makinelerle çalıştıklarını, iki yıl önce son sistem makineler aldığını ve yükselttikleri teknoloji ile B 

firmasının kapasitesinin üçe katlandığını söyleyen Z.Y.Ö “Saatte 8000 bin ürettiğin aynı saatte daha fazla adam 

8000 üretirken biz aynı saatte 24000 üretiyoruz atıyorum ve altı yedi alanda üretiyoruz tamamen şey düşüyor 

maliyet düşüyor (İfade 1) diyerek B firmasında yükselen teknoloji ile yapılan üretimin maliyetleri nasıl azalttığına 

vurgu yapmıştır. Maliyet Liderliğinin dezavantajı olarak ise N.H fiyat için kaliteden ödün verilmemesi gerektiğini 

(İfade 1), hatta bunun için paradan dolayı tedarikçi değiştirmediğini belirtmiştir (İfade 2).  
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2. Farklılaştırma Stratejisi 

İşletmelerin farklılaştırma stratejisi olarak, fiyatta, üründe, nostaljiye dayalı üründe, tedarik edilen üründe, 

markayla, pazarda ve pazarlama faaliyetlerinde, üretim sürecinde farklılaşma gerçekleştirdikleri görülmüştür. A 

firmasının sahiplerinden biri olan N.H fiyat üzerinden yapılan rekabette, rakiplerinin ucuz satmak için kaliteden 

ödün verdiklerini ve çok para batırdıklarını (Fiyatta farklılaşma, İfade 1) anlatırken Y.H fiyatlandırmanın müşteri 

türüne göre de yapıldığını şöyle anlatmaktadır “Biraz ileride H.M (İstanbul’daki rakip firma kodu) var. Dükkânı 

tıklım tıklım lokum satıyor. Ben dükkânımda lokumu onun gibi satamam Adam sırf sade lokuma yazmış 40 lira. 

Sade lokumu burada 10 liraya satacağız diye uğraşıyoruz…. Onlar Araplara hitap ediyorlar. Ben Eminönü’nde 

yaşayan ya da Eminönü’ne gelen yerli turiste, o yörenin insanına” (Fiyatta farklılaşma, İfade 2).  

Üründe farklılaşma kodu; altı tanesi N.H’ye ait, üç tanesi de Y.H’ye ait toplam dokuz ifade A firmasına dair, iki 

ifade de B firmasının sahibi ve yöneticisi Z.Y.Ö’ye ait olmak üzere 11 ifade yer almaktadır. A firmasında üründe 

farklılaşma stratejisi birinci nesil olan dedeye kadar dayanmaktadır. N.H’nin anlatımına göre babası, daha 

Babadağ’dayken şeker üretiminin yanı sıra Denizli’den ve hatta İstanbul’dan farklı şeker ve çikolatalar 

getirmektedir. Aynı zamanda N.H’nin babası, ürünlerinin kalitelerinden dolayı rakip firmalardan ayrıştığını, 

kaliteli ürün üreterek uzun dönemde var kalmanın yolunun babaları tarafından kendilerine öğütlendiğini ifade 

etmiştir. Bu nasihati N.H kaliteli üretim neticesinde ‘Denizli’nin nüfusunun çok daha az olduğu 1950’li yıllarda 

56 şekerci olmasına rağmen, 1990’lı yıllara gelindiğinde Denizli nüfusunun500 bin olduğu ve sadece 4-5 

şekercinin kalıp, gerisinin pazardan silindiği’ sözleriyle aktarmaktadır (İfade 2,3,4,5). Bugün A firmasının meyve 

tatlısının farklı türlerinden, şeker ve çikolata türlerine, lokum türlerine ve dondurmalı irmik helvasına kadar çok 

sayıda ürün türü mevcuttur. Y.H üründeki bu farklılaşmanın asıl 2000’li yıllardan sonar başladığını, bu gün 

dondurmalı irmik helvasında pazarda lider konumunda olduğunu, bu konuda taklit edildiklerini ve rakip 

tanımadıklarını vurgulamaktadır (İfade 7,8,9). B firmasında ise gazozun sadece iki türü üretilmektedir (Sade gazoz 

ve meyveli gazoz). Ancak, tamamen doğal şeker kullanılmakta ve mandalinalı gazoz için Bodrum’dan mandalina 

getirilip suyu çıkarılarak üretim yapılmaktadır. Aynı zamanda bazı firmalar marka değiştirip aromada farklılık 

yapınca gazoz formülüzasyonunda da ufak değişiklikler yapılabiliyor (İfade 10,11).  

Nostaljiye dayalı ürün farklılaştırması kodunda N.H 1935’li yıllarda babasının yaptığı tulumba tatlısını aynı 

kalıpla tekrar üretmeye başlamalarının müşterilerin beğenisini kazandığını ve onları 1950’li yıllara götürdüğünü 

ifade ederken (İfade 1), Z.Y.Ö ürün tadının geçmişe yaptığı atfı “Tadını bozmamalısın. Şimdi zaten bunu içenler 

şöyle söylüyor….içiyor, çocukluğumdaki şeye gittim. Çünkü insanın o beyninde kalıyor o lezzetler. Unutmuyor 

beyin onu” (İfade 2) sözleriyle ifade etmektedir. 

Tedarik edilen ürünlerde farklılaşma kodu altında İfade 1’e göre A firması yıllardır doğal ürün tedarik ettikleri 

firmalarla çalışmaktadır. İfade 2’ye göre ise B firmasının ürün tadı kadar şişelerle de pazarda farklılaştıkları, 

dedelerine bir Rum’dan kalan şişe kalıbıyla hâlâ üretimlerini gerçekleştirdikleri, bu şişeleri de 1930’lu yıllardan 

beri Denizli’deki aynı firmadan tedarik ettikleri görülmektedir.  

Marka ile farklılaşma kodunda da görüldüğü üzere her iki firmanın da markası mevcuttur. Y.H “doğallıktan 

vazgeçmedik. …… Markanızın bir özelliği olmalı ki geleceğe taşınabilsin” (İfade 1,2) sözleriyle pazarda markanın 

yarattığı farktan bahsetmektedir. Z.Y.Ö ise markanın önemini “bu markayı tamamen 80 yıldır bir marka 

yapabildiysek bölgesel de olsa, gazozu bilen insanlar Türkiye’nin her yerinde gazoz meraklısı bir adam bu markayı 

biliyor… Ürünün kalitesi olarak. … benim şahsi fikrim marka olmanın tek şeyi istikrar” (İfade 4) sözleriyle 

anlatmaktadır.  

Pazarlamada ve pazarda farklılaşma kodu altında Y.H şekerin sağlık açısından tehlikesine yapılan vurgudan 

dolayı gelecekte ilaç kutusu gibi üretmeyi düşündüğü çikolata dizaynını İfade 1’de anlatmaktadır. Keza A 

firmasının 15 Franchise (İfade 2) ve 45 şubesi mevcuttur. B firması ise Denizli’ye yakın illere ve ilçelere bayilik 

vermiştir. Aynı zamanda Avrupa’daki Türk bayilere de satış yapmaktadır (İfade 3).  

Üretim sürecinde farklılaşmayı ise A firması yeni bir fabrika yapıp, orada makineleşmeyle üretime başlaması, B 

firması ise son teknolojiye geçişiyle gerçekleştirmiştir (İfade 1, İfade 3). Aynı zamanda A firmasından Y.H kendi 

buluşu olan dondurmalı irmik helvasının makinesini kendi tasarlayarak patentini almıştır (İfade 2). 

3. Odaklanma Stratejisi 

Odaklanma stratejisi teması altında coğrafi odaklanma, demografik odaklanma ve kültürel odaklanma olarak üç 

kod yer almaktadır. A firmasından Y.H odaklanmayı daha ziyade Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi olarak 

yapmaktadır hatta Y.H İstanbul, İzmir, Denizli ve Ankara’ya francising vermediğinin ve sadece kendi şubeleriyle 

büyümek istediğinin altını çizmektedir. B firmasının sahibi ve yöneticisi Z.Y.Ö ise pazardaki odaklanma stratejisini 

“önce bir merkezi sağlam tutmak lazım …… merkezi sağlam tuttuktan sonra dışarıda yavaş yavaş artık” diyerek 

açıklamakta, dünya pazarına açılamamanın en büyük sebebi olarak, “bizim açılma olayımız zor. Neden? Karşıda 

koskoca dünya devi bir Coca-Cola var. Her gittiğin yerde o var” diyerek belirtmektedir. 

Demografik farklılaşmada ise A firması bebek doğum oranlarındaki fazlalığı dikkate alarak bebek çikolatası 

üretimine geçmiş hatta bebek çikolatalarını kendi içerisinde farklılaştırmaya gitmiştir (İfade 1) Keza Y.H 

“sevgililer günü, evlilik yıl dönümleri, anneler günü öğretmenler günü bizim için çok önemli. İnternette 

inanamazsınız ya. Öğretmenler günü için çikolata yapıyoruz deli gibi gidiyor” diyerek kültürel odaklanmaya da 
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vurgu yapmaktadır (Kültürel odaklanma kodu, İfade 1). B firmasından Z.Y.Ö ise gazozda demografik bir 

farklılaşmanın yapılamayacağını herkesin gazoz içtiğini belirtmektedir (İfade 2).  

 3  Sonuç 

İşletmeler genellikle iki temel rekabet stratejisi uygularlar. Bunlardan ilki maliyet liderliği stratejisi, ikincisi ise 

farklılaştırma stratejisidir. Maliyet liderliği stratejisi değer zincirindeki her bir fonksiyonun analizi neticesinde 

maliyetlerin düşürülerek kâr marjının yükseltilmesini ve müşteri nezdinde değer kazanılmasını ifade eder. 

Farklılaştırma stratejisi ise işletmenin fonksiyonlarında veya mamulün kendisinde yaptığı farklılaşma sonucunda, 

pazarda rakiplerine nispeten, müşteri nezdinde değer kazanmasıyla ilgili olan stratejidir. İki temel stratejiden 

herhangi birinin pazardaki daha küçük bir alana odaklanarak gerçekleştirilmesi odaklanma stratejisi olarak 

adlandırılır. 

Bu çalışmada Denizli ilinde faaliyet gösteren iki firmanın rekabet stratejileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çünkü Denizli ilinde bu iki firmanın ürünlerine ve markalarına Denizli halkı tarafından bir bağlılık olduğu 

gözlenmiştir. A firmasının şeker ve şekerli ürün markası ile B firmasının gazoz markası Denizli ilinde bütün 

Denizliler tarafından bilinmekte ve her iki ürünün kullanımı bir Denizlililik göstergesi olarak algılanmaktadır. Bu 

iki firmayla yapılan mülakatlar neticesinde A firmasının üründe önemli ölçüde farklılaşma gösterdiği, bunu hem 

ürün çeşidi hem de ürün kalitesi olarak gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır. B firmasında ise ürün türlerinde 

herhangi bir farklılaşma yokken, ürün tadında pazardaki değişime göre çok düşük düzeyde bir farklılaşmaya 

gidilebilmektedir. Her iki firma da üretim süreçlerinde farklılaşma yaparak ölçek ekonomisinden yararlanma 

yoluna gitmişlerdir. Ancak B firmasında, makineleşme yoluyla artan üretim neticesinde maliyetlerin azaldığı A 

firmasına göre daha açık görülebilmektedir. Aynı zamanda, A firması daha ziyade demografik, coğrafik ve kültürel 

odaklanma stratejisi uygulamakta, B işletmesi ise sadece coğrafik odaklanma stratejisi uygulamaktadır. Her iki 

firmanın da ortak yönü kaliteli ürünleri, tadları ve Denizli markası olarak tanınmalarıdır. Öyle ki, mülakatlarda 

belirtildiği üzere, başka illerde ikamet eden Denizlililer bile her iki markanın da hem müşterisidir hem de gönüllü 

temsilciliğini yapmaktadırlar. 
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Ek 1 
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1 N.H Gidiyor geliyor firmalar, alış veriş merkezlerine diyorlar ki, biz size şu kadar şeker vereceğiz, şu kadar kârı 
var. Onlar şekerleri veriyorlar, çok muazzam mal alıyorlar. Sonra onları bizden erken satıyor adamlar alışveriş 

merkezleri. 10 ton alıyor 20 ton alıyor AVM’ler 

2 N.H Onlara bizden daha aşağı veriyor. Biz meselâ 10 ton alıyorsak, o 100 ton alıyor… 100 ton alınca bizden 

daha 3 lira 5 lira düşük fiyata alıyor. Yani kuruşla satıyor onlara. 

3 Z.Y.Ö burada tamamen az önce ilk anlattığınız strateji (Maliyet liderliği stratejisi) doğrudur. 
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i 1 Z.Y.Ö Saatte 8000 bin ürettiğin aynı saatte daha fazla adam 8000 üretirken biz aynı saatte 24000 üretiyoruz 

atıyorum. Ve altı yedi alanda üretiyoruz tamamen şey düşüyor maliyet düşüyor. E teknoloji yüksek olduğu için. 

Atıyorum malı üretirken fire oranların düşüyor… günde 7 tır doldurabilirim burada. 7 tane tırı yükleyip 

gönderebilirim. Bu şekilde yapıp artık satışı artırıp işçilik maliyetini düşürüp karı yükseltmeniz lazım. 
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 1 N.H Kaliteden ödün vermemek. Fiyatı ne olursa olsun. Kaliteden ödün vermemek gerekiyor. 

2 N.H Kolay kolay paradan dolayı tedarikçi değiştirmemeye çalışıyorum. 
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1 N.H. Rekabete girdiler, fiyat üstünden. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz, 10 liraya imal ederiz 15 liraya satarız. 
15 liraya imal ederiz 20 liraya satarız. Bunlar bir şeker çuvalına mal satarlardı. Çok mal satarlardı, kamyonlar 

yüklerlerdi, çok paraları battı. 

2 Y.H Biraz ileride H.M (İstanbul’daki rakip firma kodu) var. Dükkânı tıklım tıklım lokum satıyor. Ben 
dükkânımda lokumu onun gibi satamam Adam sırf sade lokuma yazmış 40 lira. Sade lokumu burada 10 liraya 

satacağız diye uğraşıyoruz. O tarz olmak için daha farklı bakmak lazım. Onlar Araplara hitap ediyorlar. Ben 

Eminönü’nde yaşayan ya da Eminönü’ne gelen yerli turiste, o yörenin insanına hitap ettiğim için. 

Ü
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1 N.H Hafız Mustafa var. Osman Nuri var. Şunlar bunlar var. Bunlar bizim rakibimiz olamaz. Neden olamaz? 

Bütün şeyler farklı kulvarlar farklı … Mesela ben lokumu 35 çeşit yapıyorum. Onun yaptığı 10 çeşidi geçmez. 

2 N.H Babam askerden geliyor, Denizli’yle irtibatı var. 50’li yıllarda Denizli İstanbul’dan ürün alıp geliyor satıyor. 

Dükkânı daha güzelleştiriyor. 

3 N.H Şeker de alıp geliyor o zamanlarda Çikolata falan alıp geliyor…. Nestle çikolatası alıp geliyor. Babadağ’da, 

3 liraya alıyor 5 liraya satıyor. 

4 N.H Ürünlerimiz orijinal, bizde her şey orijinal. Biz gece yatarız, sabah kalkarız, ne yapabiliriz acaba diye. Her 

gün ürün çıkarmaya kafamız yatar. Her gün, çeşit bambaşka bir şeydir. 

5 N.H 1960’lı senelerde buraya taşındığımızda Denizli’de 56 tane şekerci vardı. Denizli’nin nüfusu 200 bin……  

56 tane şekerci var… ama biz 2 çuval şekerle yapıyoruz. “Baba bunlar çok şeker yapıyorlar, çok şeker satıyorlar. 

Biz az satıyoruz, biz de çok şeker yapalım, çok şeker satalım”. “Oğlum, siz çok iyi yapın, çok güzel yapın, en 

iyisini yapın, Bir çuval şekerden yapın ama çoka satın, fazlaya satın. Onlar on liraya verirler, biz 20 liraya veririz 
ama biz az satıyoruz. Oğlum siz iyisi olun, güzel yapın, güzel satın”. Sene 1990’lı seneler. Denizli’nin nüfusu 500 

bin oldu. Bir gün babam bizi topladı, 90-95 senesiydi, oğlum gelin bakiyim buraya dedi. “Denizli’nin nüfusu kaç 

dedi, 500 bin. Denizli’de kaç tane şekerci var? 4-5 tane. Gerisi hep gitti”. 

6 N.H (AVM’lerin fiyat tehdidine binayen) Bizim çeşide gitmemiz ondan dolayı. Bir meyve tatlısını koyamaz. 

Bizde 35 çeşit lokum var. Orada 3-5 çeşit var. Bizde kalite de önemli. Biz malzemeyi de kısmıyoruz. Meselâ Antep 

fıstığıysa en iyisini kullanıyoruz. Bugün enteresandır. Çifte kavrulmuş lokum orda 20 liraya 15 liraya lokum var. 

7 Y.H. 2000 yılında geldikten sonra dedim ki çeşit olması lazım. Cam kavanozlar aldım. Balık kavanozları 
köşede… içine draje koydum. Ben dedim ki bu drajelerden satacağım. Dedem, babam, amcam dediler ki oğlum bu 

burada gitmez satılmaz. Ya deneyelim satalım. O günlerde dört beş kavanozda satmak istediğimiz şey, bugün 

çikolata üretiyoruz biz fabrikada çikolata üretiyoruz… 2000 senesinden sonra artık çeşitleri çoğaltmaya başladık 
ne yaptık? Lokum yapıyoruz ama çifte kavrulmuş lokum da yapalım, antep fıstıklı yapalım, antep fıstıklı lokum 

üzerine yeşil toz koyalım. Yeşil antep fıstıklı lokum olsun. Şunu yapıyoruz şunu da yapalım. Sonra iş genişlemeye 

başladı. 

8 Y.H Dondurmalı helvada herkes beni taklit etti. Arkamda Rakip yok diyorum. İstanbul’da kime sorarsanız sorun 

Eminönü’ne gidin helvacı varmış deyin kuyruk var önünde. O yüzden rakibim olduğunu düşünmüyorum. 

9 Y.H Dondurmalı helvada Taklit ediliyorum çünkü İstanbul’da taklitlerim çıktı. Birçok yerde taklidim çıktı. 

Taklitler aslında yaşatır yükseltir. Taklit edilmek güzel bir şey. 

10 Z.Y.Ö Mesela mandalinanın konsantresini biz kendimiz Bodrumdan mandalina alıp yıllardır yaklaşık 30-35 

yıldır burada suyunu çıkarıp kaynatıp pastörize edip kendimiz depoluyoruz onu kullanıyoruz içinde. Gerçek 

mandalina var yani bunun içerisinde. 

11 Z.Y.Ö bazı ürünler marka değiştiriyor. Mesela atıyorum a aroması b firmasına satılıyor. Adam üzerinde bir 

oynama yapıyor. Oynama yaptığı zaman sizin de burada formülasyonunuzda küçük dokunuşlar yapmanız 

gerekebiliyor. 
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1 N.H Bu (uzun bir tulumba tatlısı) daha yeni yapıldı da geldi, yeni çıktı. 1930-35’li senelerde, babamın 

Babadağ’dan aldığı formüllerle, bize anlatırdı, tabi biz epeyden beri yapmıyorduk. Babadağ’da yapardı babam, 

kalıbı da duruyordu Dedim baba bunun formülünü ver bize, kalıbı da var, küçücük bir kalıp. Verdi, biz yaptık. Biz 

onu yapmaya başladık, Allah’ım her geçen gün daha güzelleşiyor. 1950’li senelere götürüyor. Herkes diyor çok 

güzel. 

2 Z.Y.Ö Tadını bozmamalısın. Şimdi zaten bunu içenler şöyle söylüyor….içiyor, çocukluğumdaki şeye gittim. 

Çünkü insanın o beyninde kalıyor o lezzetler. Unutmuyor beyin onu. Ona yakın bir şey yakaladığı zaman, beni 

diyor çocukluğuma götürdü. 
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1 N.H S.D (firma ismi kodlanmıştır) diye bir firma, şu anda İzmir’deki. Bu Kemeraltın’da. Hâlâ devam ediyor 
(alışverişi kastediyor). Bütün hammaddeleri veriyor bize. Bizim Hindistan cevizimizi verir. Bütün aromalarımızı 

verir. Hâla çalışıyoruz. Yıllardan beri onlarla çalışıyoruz, direkt ithalatçı firma. Yurt dışından getiriyor, direkt bize 

veriyor. Bizim ürünlerimiz Fransa’dan, İngiltere’den, Belçika’dan gelen var… Hammaddeler Çok pahalı tabi, 

şimdi kaliteli alırsan, boyalar artık eskisi gibi değil, meyvelerden olan, doğal boya. Çok pahalı. 

2 Z.Y.Ö Bu şişe aslen bu kalıp Niko Uludağ diye bir Rum. Niko Uludağ adamın adı…. adam Türkiye’yi terk ediyor. 

Terk ederken dede bundan çok şişe alıyor. Bu şişeyi alıyor. Bu kalıbı dedeye devredip gidiyor. 56’larda falan bu 

kalıp bize geçiyor. 

3 Z.Y.Ö Biz şu anda Şişe Camla devam ediyoruz. Dediğim gibi bunlar hep özel kalıp… kalıp zaten onların kalıbı 
bize devretti onlar kalıbı. Şimdi özel kalıp olduğu için makineler her şey mesela yeni yapılan hatlar bu şişenin 

bütün çapı boyu posu İtalya’ya gitti şişeler numuneler ona göre yapıldı makinelerin. 
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1 Y.H yani bir marka olmamız lazım dedim. Şekerciler olarak biliyorlardı. Ama bir marka olmazdı o. Bir logo 

olması lazımdı bir isim olması lazımdı bir şeyle ilerlememiz lazım. O yüzden de …. (marka adı) insanın kulağına 

takılmaya başladı. 

2 Y.H ..doğallıktan vazgeçmedik. Hiç toptan mal veremiyoruz. Neden? Çünkü içine bir katkı maddesi ya da 
koruyucu madde koymadığımız için, bizim de bunlar çabuk bozuluyor. Markanızın bir özelliği olmalı ki geleceğe 

taşınabilsin.  

3 Z.Y.Ö Bu aspartam, sakarın o zaman müsaade edildi daha önce yasaktı bu. Bize çok ithalatçılar geldi bu 

toptancılar ithal edenler. İlla kullanın… Ben o zaman daha 24- 25 yaşındayım. Sen dedi boğazda akıntıya karşı 

kürek çekiyorsun dedi, hiç unutmuyorum. Valla dedim abi o senin fikrin. Biz şekerle devam ettik hiç bozmadık. 

Bunu tatlandırıcıyla çalışanların çoğu fabrikaları kapattı, o markalarda bitti. 

4 Z.Y. Ö bu markayı tamamen 80 yıldır bir marka yapabildiysek bölgesel de olsa, gazozu bilen insanlar Türkiye’nin 

her yerinde gazoz meraklısı bir adam bu markayı biliyor… geleneksel üretimi devam ettirmemizden de 

kaynaklanan bir şey yani. Belirli bir standart yakalayıp belirli bir standartta gidiyoruz yani. Çok iniş çıkışlarımız 
yok yani. Ürünün kalitesi olarak. … benim şahsi fikrim marka olmanın tek şeyi istikrar. Çünkü marka olmak ne 

bileyim reklamla parayla marka olunmuyor. 
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1 Y.H Şeker tehlikeli bir şey. Buna yapacak bir şey yok. Ama az yiyeceksin. İnsanlar az yiyecek yani ben çikolata 

üreteceğim mesela artık koca koca tablet çikolatalar üretmeye gerek yok…şık bir çikolata yapacaksınız Pazartesi 
Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar yazacak hepsinin gramı olacak… günlük kaç gram çikolata 

hakkınız var. 25 gramlık çikolatalardan 7 tane olacak 6 tanesi bitter olacak bir tanesi sütlü olacak… İlaç kutuları 

gibi. Bunu yaparsanız koca tabletten daha pahalıya onu satarsınız. Güzel şık bir pakette. 

2 Y.H 2011 yıllarında dedim ki ben güzel gidiyor biz bunu dedim neden franchise vermiyoruz. Biz franchise 

verdik… Şu anda 15 tane Franchise var. 

3 Z.Y.Ö Antalya’da var. Uşak, Aydın Nazilli, Muğla, Isparta, Burdur’da var. Isparta, Burdur çok küçük çapta ama 

isteyen bizden telefonunu alıp bayiden ürün bulabilir. Uşak baya iyidir. Dinar var. Yavaş yavaş şehir dışı yurt dışı 
başladı iki yıldır, hatta bu yıl çok iyi. Şimdi yakın illerde var bayiliklerimiz. İzmir’de başladık bu sene, şimdi bu 

sene orada baya iyi Almanya, Hollanda, Fransa, bilhassa Almanya ağırlıklı iyi gidiyor. Avusturya. Avrupa yani. 
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1 N.H Şimdi yeni fabrika yaptık. İzmir asfaltı 8. Kilometreye 5000 m metre kapalı alan… Hepsi gitti oraya… 

Burada 3- 5 makine kaldı ama onda tahmin ederim önümüzdeki aylarda şeffaf bir cam yapacağız. Orada da 

gelenlere göstereceğiz, helva nasıl yapılıyor, lokum nasıl yapılıyor. 

2 Y.H Ben sadece makineyi tasarladım. Makineyi tasarlarken işte dondurmayı soğutan motor benmari usulüyle 

helvayı ısıtıyordu, bunu çizdim… faydalı bir ürün olarak patentini aldım. 

3 Z.Y.Ö ….İki yıl önce son sistem makineler aldık. Kapasiteyi üçe katladı, teknoloji çok yükseldi, tam otomasyon. 
Hiç eleman insan yok. Son teknoloji… Eski teknolojiyle olmuyor yani…Yani bayi gelmesin diye bakıyorsun. 

Adam arıyor işte yarın gel bir gün sonra gel. Böyle olur mu? Sen daha gel diyeceksin adama. 
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1 Y.H İstanbul, İzmir, Denizli, Ankara onları stratejik olarak vermiyorum. Ankara’da şuan bir tane bayimiz var ama 

yine de büyümek istersem kendim büyümek isterim orada. 

2 Y.H yani genelde ben franchise verirken de Ankara’dan diğer tarafa geçmemeye çalışırım. Kontrol edebileceğim 

kadar. Ege bölgesi Marmara bölgesi daha çok odaklanıyorum, Akdeniz bile değil. 

3 Z.Y.Ö önce bir merkezi sağlam tutmak lazım. Çemberi dışına doğru büyütmek lazım. Burayı iyi yakaladıktan 

sonra, merkezi sağlam tuttuktan sonra dışarıda yavaş yavaş artık o, pastanın kreması gibi verebildiğimiz kadar 

veriyoruz. 

4 Z.Y.Ö bizim açılma olayımız zor. Neden? Karşıda koskoca dünya devi bir Coca-Cola var. Her gittiğin yerde o 

var. 
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1 Y.H En çok bebek doğuyor dimi? Bebek doğuyorsa biz bunlara çikolata satalım. Bebek çikolatası satalım. Herkes 

bebek çikolatası satıyor. Biz üzerine etiket yapıştıralım. Farklı bir şey yapalım. Doğan çocuğun ismini yazalım öyle 

gönderelim dedik. Sistemi oturttuk bebek çikolatasında günde 500 kargo gönderiyorsak 400 tanesi doğan bebeklere 

çikolata gönderiyoruz. Bebek çikolatası verirken onu çeşitlendirebilirsiniz artık. Ayıcıklı yaparsınız yok işte biraz 

daha büyük çikolata yaparsınız birazcık pahalısını yaparsınız azcık ucuzunu yaparsınız. 

2 Z.Y.Ö gazozda bir hedef kitle zor. Niye hedef kitle zor? Bunu 10 yaşındaki çocuk da içiyor 70 yaşındaki amcada 

içiyor. Yani bunda bir hedef kitle yakalamak zor. 
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m
a 1 Y.H Sevgililer günü, evlilik yıl dönümleri, anneler günü öğretmenler günü bizim için çok önemli. İnternette 

inanamazsınız ya. Öğretmenler günü için çikolata yapıyoruz deli gibi gidiyor. 
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