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ÖZET

• Günümüz postmodern pazarlama anlayışında 
değişen tüketici istek ve ihtiyaçları hızlı moda 
kavramının getirdiği yapay kıtlık ile tüketiciler 
sürekli ve yeni moda trendlerini 
istemektedirler.

• İşte bu değişen tüketici istek ve davranışlarına 
ayak uydurmak isteyen işletmelerde bu 
sürecin içine girmiştir.



ÖZET

• Yapay kıtlık kavramı ile ürünün olgunluk 
dönemindeki kazancını maksimum etmek 
isteyen Zara firması yapay kıtlık yaklaşımı ile 
rakiplerine göre avantaj sağlayarak tedarik 
zincirinde öne geçmektedir. 

• Bu çalışmanın amacı hızlı modada yapay kıtlık 
kavramını açıklayarak ve bu modelin 
Türkiye’deki Zara tüketicileri üzerindeki etkisini 
ölçmektir. 



Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar

• İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif 
görev alan pazarlama fonksiyonu, ekonomi 
içindeki klasik rolünü sessizce ve çoğu kez bir 
kavramdan ötekine yumuşak geçişler yaparak 
ve neredeyse her gün yeni bir uygulamaya 
kucak açarak sürdürmektedir. 



YAPAY KITLIK

• Kıtlık: Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yeterlilikte olmaması durumudur. 

• Kıtlık Kanunu: Kaynakların kıt insan ihtiyaçlarının 
sonsuz olduğunu ifade eden bir öğretidir. Bu 
öğretiye göre kaynaklar yetersiz olduğundan arz 
yetersiz kalacağı için doğal olarak malların 
fiyatında da artış olacaktır.

• Kıtlık Rantı: Kıt bir kaynağa ödenen bedele kıtlık 
rantı denir. 



• Modanın değerlerini etkileyen iki tane baskın 
faktör vardır. Bunlar; fiyat ve yapay kıtlıktır. 

• Bu yapay kıtlık hızlı moda perakendecileri 
tarafından başvurulan bir stratejidir. Sunulan 
ürünlerin belirli sayılarda olması ürünlerin 
çeşitliliği için yenileme çemberinin kısa olmasını 
sağlar ve yeni mallar için yer açmaya yardımcı 
olur. 

• Bu yüzden ürünlerin bulunabilirliği kısıtlıdır ve bir 
sonraki zaman diliminde ürünler bulunmazlar.

YAPAY KITLIK



• Moda perakendecileri ürettikleri ürünlerin 
algılanan değerlerini ve çekiciliklerini yüksek 
tutmak durumundadırlar. 

• Bunu ancak ve ancak modayı takip ederek, 
ürünlerini belli sayılarda stoklayarak, yeni 
tasarımlar geliştirerek ve ürün çeşitliliği 
yaratarak sağlayabilirler.

• Ürünlerin belli sayılarda ve bol çeşit olması ürün 
yenileme çemberinin daha kısa olmasını sağlar 
ve mağaza içi stok seviyelerini de minimum 
sevilere çekmeye yardımcı olur. 

YAPAY KITLIK



Yapay Kıtlığın Olgusunun Önemli 
Yaklaşımları

• Tüketicilerdeki satın alma eğiliminin hızlanmasına 
yardımcı olur.

• Tüketicilerin ürünler hakkındaki algılarını pozitif 
yönde etkiler.

• Tüketicilerin satın almak istedikleri ürünlere 
nispeten daha yüksek fiyatlar ödemlerini sağlar.

• Ürünlerin yaşam seyrini ve döngü sürelerini 
kısaltır.

• Mağaza içi stok seviyelerini en aza indirmeye 
yardımcı olur.



• Hızlı moda perakendecilerinin indirim oranlarını 
düşürür.

• Moda perakendeciliği yapıldığı için tüketici kitlesinde 
sadece yüksek gelir grubuna değil orta ölçekli 
tüketicilere de hitap etmesinden dolayı ürünlerin daha 
fazla kişi ile buluşmasına yardımcı olur.

• Üst gelir grubuna hitap eden moda ürünlerin az sayıda 
üretiminin aksine orta seviyeli kitlesel üretime olanak 
sağlar.

• Nispeten düşük ücretli olsa bile tek ve değerli algısı 
oluşturduğu için marka sadakati yaratması açısından da 
oldukça önemlidir.

Yapay Kıtlığın Olgusunun Önemli 
Yaklaşımları



Hızlı Moda Kavramının Yaratılmasında 
İşletmeler için Yapılması Gerekenler

• Marka imajı yaratılmış olmalıdır.
• İşletme, kurumsal anlamda ulusal ve uluslar arası pazarlardan tanınmış olmalıdır. 

(Firma İmajı)
• Hedef tüketici kitlesinin beklediği ölçüde kalite imajı yaratılmış olmalıdır.
• Etkin satış sonrası hizmetler sunulabilmelidir.
• Tüketici ile üst düzey iletişim kurulabilmelidir. (İlişkisel pazarlaması)
• Lojistik/ nakliye faaliyetleri
• Tedarik kaynaklarının sayısı ve denetimi
• Üretim yerleri ( işletmenin kendi tesisleri ve/veya fason üretir
• Hammadde ve malzeme stok kontrolü ve yönetimi
• Satış politikaları ( Kendi mağazalarında satış, bayiler aracılığıyla satış vb)
• Stratejik satış yerleri ve satış yerleri arasında koordinasyonu
• Pazarlama bilgi sisteminin etkin kullanımı
• Maliyet ve satış analizleri
• Performans analizleri
• Müşteri memnuniyeti ve gelecekteki beklentilerin tespiti



Klâsik Mamul Hayat Eğrisi ve Yapay Kıtlığın 
Etkilendiği Mamul Hayat Eğrisi

Grafik 1: Klâsik mamul hayat eğrisi                                       Grafik 2: Yapay kıtlığın etkilediği mamul hayat eğrisi
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• Pazara giriş dönemi: Tüketici bilinçli olduğundan, giriş dönemi fevkalâde kısa veya 
yoktur. Tüketicinin amacı, az sayıda sunulan ürünü, belirlenen fiyat düzeyinden 
satın alarak, toplumda ayrıcalık yaratmaktadır.

• Büyüme dönemi: Esas itibarîyle, giriş döneminde tüketici tarafından yenilikçi ve 
moda olarak kabul edilen mamulün/mamullerin, kendileri için yapılan yatırımın ilk 
dönemde geri alınması ve işletmenin “kıtlık” politikası nedeniyle, satışların 
normalin üzerinde artması ile göreceli olarak, kısa olmaktadır. Bu dönemde rakipler 
tarafından benzer mamuller ve taklit ürünler, pazara sunulabilmektedir.

• Olgunluk Dönemi: Bu dönemde; hızlı moda kavramını algılayan tüketicilerin ilk 
başta alımlarını büyük ölçüde yapmış olmaları, ancak ortaya konulan “yeni moda” 
kavramının, yeni tüketiciler yaratması ve satın almaya yöneltmesi nedeniyle, -
azalan bir trend- olmakla beraber, normalde olgunluk dönemine göre, daha uzun 
olabilmektedir.

• Gerileme Dönemi: Hızlı moda uygulamasının gereği; pazara sunulan yeni/yenilikçi 
mamulün, işletmenin belirlemiş olduğu satış ve kar hedeflerine ulaştığı ve artık 
yeni bir “moda” yaratma gereğinin ortaya çıktığı durumda, pazardaki mamul ya da 
mamullerin hızla geri çekilerek ya da çeşitli faklılaştırma uygulamaları ile normal 
statülere dönüştürülerek pazardan çekilmesi aşamasıdır.

Klâsik Mamul Hayat Eğrisi ve Yapay Kıtlığın 
Etkilendiği Mamul Hayat Eğrisi



ARAŞTIRMA

Zara Türkiye Örneği



BULGULAR

• Demografik değişkenlere ilişkin frekanslar 159 geçerli anket dikkate 
alındığında en çok ziyaret edilen Zara Mağazası cevahir mağazası 
olurken bu mağazayı Capacity, Town Center ve Ankamall mağazaları 
izlemektedir.

• Zara mağazalarına gitme sıklıkları dikkate alındığında 58 cevap ile 
ayda 1 kez ziyaret edilme değişkeni en çok tercih edilen şık 
olmuştur.

• Katılımcıların %30’unu erkek katılımcılar oluştururken % 70’i kadın 
katılımcılardan oluşmaktadır. 

• Katılımcıların % 65’ bekar ve %32’ evli iken % 3 duldur. Katılımcıların 
%40’tan fazlası 21-25 yaş arası gençlerden oluşmaktadır. 
Katılımcıların % 45’i üniversite mezunu iken %27 si y.lisans ve üzeri 
katılımcı iken % 22’si üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır.

• Ayrıca katılımcıların %27’lik oran ile en çok öğrenci, özel sektör 
çalışanı ve %22’lik bir oran ile devlet memuru olduğu görülmektedir.



Araştırma Modeli

Düşük fiyat algısı

Dayanıksızlık algısı

Mağaza içi stok ve
tüketici reaksiyonu

Yapay kıtlık algısı

Marka 
SadakatiDemografik

Faktörler



Faktörün Adı Soru İfadeleri Faktör 

Ağırlıkları

Faktörün 

Açıklayıcılığı (%)

Güvenirlik

1. Düşük Fiyat Algısı

 Zara mağazalarında fiyatlara gayet makuldür.

 Zara markalı ürünler ekonomiktir

 Giyim alış verişi için fiyatlar bütçeme uygundur.

 Zara markalı ürünler pahalı değildir.

0,905

0,883

0,853

0,849

17,930 0,921

2. Dayanıksızlık Algısı 

 Zara markası, mağazalarında yeni moda stilleri hızlı bir şekilde tanıtıyor.  

 Zara mağazalarında yeni modeller sık sık tanıtılıyor.

 Zara mağazalarındaki ürünler moda trendine ve tarzlarına uygundur.

 Zara mağazalarında ürünlerin çevrim hızı ve sirkülasyon çok yüksektir.  

 Zara mağazalarındaki ürünler çok hızlı hareket etmektedir.

 Zara mağazalarındaki ürünler raflarda uzun süre durmuyor.

0,855

0,773

0,756

0,723

0,668

0,509

17,243 0,846

3. Mağaza İçi Stok ve 

Tüketici Reaksiyonu

 Zara mağazalarında ilgilendiğim ürünleri acele ile toplarım ve onları 

kendim için saklarım.

 Zara mağazalarında bazen ürünleri alıp almamaya emin olmamama 

rağmen topladığım ürünleri geri bırakmak istemem.

 Zara mağazalarında alışveriş listemde olmasa bile hemen almak istediğim 

şeyleri almak için bir yol bulurum.

 Zara mağazalarında ürünleri hemen hızlı bir şekilde satın alırım (kaparım) 

 Zara mağazalarında alışveriş yaparken ürünleri alabilmek için fazladan 

ödeme yaparım.

 Ürünlerin üzerindeki "Sınırlı stoklarla !" ibaresi bende satın alma isteği 

uyandırır.

0,794

0,793

0,740

0,648

0,612

0,567

16,790 0,760

4.  Yapay Kıtlık Algısı

 Zara mağazalarındaki ilgimi çeken ürünler genelde stoğu az olan 

ürünlerdir.

 Zara mağazasındaki ürünlerin bedenleri, renkleri ve stilleri sınırlı 

sayıdadır.  

 Zara mağazalarında ilgimi çeken bir ürünü satın almak için ikinci kez 

gittiğimde o ürünü bulmam zordur.

0,804

0,777

0,542

10,643 0,670



Regresyon Analizi

 Yukarıdaki tablo araştırma modelinin regresyon analizi 
sonucunda bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken 
üzerindeki açıklayıcılığını ve katılımcıların Zara 
mağazalarına olan sadakat düzeylerini göstermektedir.

 R kare değeri 0,50 değerinin altında olduğu için (0,299) 
Zara müşterilerinin mağaza sadakat seviyelerinin çok 
güçlü olmadığı sonucunu vermektedir.

 Ama Türkiye pazarı içinde çok düşük olmadığı yorumu 
da ilave dilebilir.

Model R R Kare

Belirlenmiş R Kare 

Değeri (Adj. R 2)

Tahmini Standart 

Sapma 

1 0,547 (a) 0,299 0,282 0,544



Regresyon Analiz Katsayıları

Beta St. Hata St. Beta t değeri p değeri (sig.) VIF

Sabit değer 

(Constant) 3,615 0,043 83,658 0

Düşük Fiyat Algısı 0,054

0,043

0,084 1,247 0,214
1

Dayanıksızlık Algısı 0,248

0,043

0,386 5,720 0,000

1

Mağaza İçi Stok ve 

Tüketici 

Reaksiyonu 0,226

0,043

0,352 5,220 0,000

1

Yapay Kıtlık Algısı 0,089

0,043

0,139 2,055 0,042

1



• Yukarıdaki tablo regresyon analiz sonuç 
tablosunda faktör gruplarının aldığı p 
değerlerinden 0,05’ten küçük olanları seçilerek 
sadece istatistiksel olarak anlamlı olan 2.faktör 
(Dayanıksızlık Algısı); 3.faktör(Mağaza İçi Stok ve 
Tüketici Reaksiyonu) ve 4.faktör (Yapay Kıtlık 
Algısı) grupları modele katkı sağlayan gruplar 
sadakat değerini belirlemişlerdir. 

• Modelde sadakat değerine en fazla katkıyı 
sağlayan ise 2. Faktör olan Dayanıksızlık algısıdır. 

Regresyon Analiz Katsayıları



HİPOTEZ TESTLERİ

• Hipotez testleri: Demografik özeliklerle faktör grupları 
arasında tek tek t testi ve Anova analizleri yapılmıştır. 

• t testinde cinsiyet ile faktör grupları arasındaki 
hipotezlerde herhangi bir fark çıkmamıştır.

• Anova analizlerinde ise tüm faktöre grupları ile 
demografik değişkenler arasında sadece eğitim ve 
medenî durumları arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. 

• Aşağıda bu hipotezlere ilişkin sonuçlar yer almaktadır. 
Eğitim seviyeleri ile 4. Faktör arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. 



• H0:  Katılımcıların eğitim durumuna göre yapay kıtlık algısı arasında 
anlamlı bir farklılık yoktur.

• H1:  Katılımcıların eğitim durumuna göre yapay kıtlık algısı arasında 
anlamlı bir farklılık vardır.

 Katılımcıların eğitim durumları ile yapay kıtlık değişkenine 
verdikleri tepkilerinin karşılaştırılması için yapılan tek yönlü varyans
analizi (anova) sonucunda p değeri 0,049<0,05 olduğu için sıfır 
hipotezi reddedilir, alternatif hipotez kabul edilir. 

 Farklılığı yaratan grubun hangisi olduğunun bulunabilmesi için post 
hoc testlerinden Tukey ve Scheffe testleri uygulanmış. Buna göre, 
lise mezunları en fazla puanı elde ederken, y.lisans ve üstü 
mezunları en düşük puanı almışlardır.

HİPOTEZ TESTLERİ



• H0: Katılımcıların medenî durumlarına göre mağaza içi stok ve 
tüketici reaksiyonu açısından aralarında anlamlı bir fark yoktur.

• H1: Katılımcıların medenî durumlarına göre mağaza içi stok ve 
tüketici reaksiyonu açısından aralarında anlamlı bir fark vardır.

 Katılımcıların eğitim durumları ile mağaza içi stok ve tüketici 
reaksiyonu değişkenine verdikleri tepkilerinin karşılaştırılması için 
yapılan tek yönlü varyans analizi (anova) sonucunda p değeri 
0,007<0,05 olduğu için sıfır hipotezi reddedilir, alternatif hipotez 
kabul edilir. Buna göre Katılımcıların medenî durumlarına göre 
mağaza içi stok ve tüketici reaksiyonu açısından aralarında anlamlı 
bir fark vardır. Ve bu farkı yaratan grup değeri en yüksek olan 
bekarlar grubudur.

 Hipotez testlerinden sadakat değişkeni ile faktör gruplarına tek tek 
bakılmıştır. Ve sadakat ortalaması ile faktör grupları arasında anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır.

HİPOTEZ TESTLERİ



SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

• Hızlı moda ve yapay kıtlık algısı belirli 
aralıklarla, belirli ürünlerde farklılaştırma 
çeşitlendirme, ve yenilikçi ürünler 
tasarlayarak, son moda trendleri tüketiciye 
sunmak suretiyle toplam satışların artırılması, 
kurum ve marka imajının oluşturulması ve 
stratejik işletme amaç ve hedeflerine 
ulaşmada farklı bir politika olarak fayda 
sağlamaktadır



SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 Hızlı modada yapay kıtlık kavramı ve “Zara Türkiye” isimli çalışmanın
sonucunda tüketicide yapay kıtlık algısı oluşturmanın, satın alma
eğilimlerini hızlandırması, ürün yaşam eğrilerinin seyrini kısaltması ve
döngü sürelerini hızlandırması ve aynı zamanda mağaza içi stok seviyelerini
minimuma indirmesi ile maliyetlerin azalmasına ve firmaların ürünlerini
indirime gitmeden ürünlerini satabilmeleri açısından etkin bir pazarlama
yaklaşımı olarak dikkat çekmektedir.

 Firmalar, ürünlerini indirime gitmeden ya da minimum indirim oranları ile
elden çıkarabildikleri için karlarını maksimize edebilmektedirler.

 Bu çalışma ışığındaki değişkenler ve araştırma sonuçları ile işletmeler
yapay kıtlık kavramını uygulayarak düşük stok yönetimi ile yüksek karlar
elde edebilmeyi başarabilirler.

 Türkçe literatüre katkısı ile bu çalışmanın gerek akademik literatüre
gerekse işletme dünyasına olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmüştür.



TEŞEKKÜRLER

TEŞEKKÜRLER


