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TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLEYEN ETMENLER 

Manavgat Sanayi ve Ticaret Odasının Bölge esnafının sorunlarını öğrenme ve gerekli 
aksiyonların alınarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile konuların paylaşması, bölge 
ticaretini geliştirmek ve bölge esnafını kalkındırmak adına gerekli iyileştirmelerin 
yapılması için öncü olunması adına bu çalışmanın oluşturulması planlanmıştır.  

Manavgat esnafının ticaretini etkileyen olumsuz etmenlerin araştırılması konulu rapor 
15-16-21 Ağustos ve 5 Eylül tarihlerinde OMC Türkiye tarafından yapılan saha 
çalışması ile oluşturulmuştur. 

Saha Çalışmasının Yapıldığı Bölgeler; 

- Side 

- Çolaklı 

- Kum köy  

- Manavgat Merkez 

- Kızılağaç 

- Evren seki  

- Gün doğdu  

Saha Çalışmasının Yapıldığı Alt Sektörler 

•           Ayakkabıcılık 

•   Tekstil 

•   Deri 

•   Çanta 

•    Restoran 

•   Ev Tekstili 

•   Kuaför 

•   Kuyumculuk 

•   AVM 
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Saha Çalışmasının Turist Profili (Milliyetlerine göre) 

• Almanya 

• Polonya 

• Danimarka 

• Norveç 

• İngiltere 

• İsveç 

• İsviçre 

• Belçika 

• Lüksemburg  

• Hollanda 

Saha çalışması iki ana basamaktan oluşmaktadır; 

Birinci bölüm, bölge esnafını yaşadığı ve yaşaması muhtemel olan sorunların 
tespitidir. 

İkinci bölüm, ise bölge esnafının yapmış olduğu tespitin yabancı turistin bakış 
açısından bazı konularda karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. 

Esnafımız ile yapılan görüşmelerde ticareti olumsuz etkileyen en önemli sorun olarak 
4 ana konu sorulmuş ve aşağıdaki verilere ulaşılmıştır 

%11  Ürün Çeşitliliği 

%57  Fiyat Politikası 

%20  Hizmet-Sunum-Müşteri ile İletişim 

 
Esnafımız değerlendirmesinde en büyük sorun olarak %57 oran ile Fiyat Politikası 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

İkinci sırada ise %20 oranla Hizmet-Sunum-Müşteri ile İletişim yer almakta 

 
Müşteri memnuniyeti ve Ürün çeşitliliği ise %11’lik oran ile eşit pay almıştır. 
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Aynı soruyu alışveriş yapan turistlere alışverişinizi etkileyen sorunlar sorulduğu 
zaman tablo aşağıdaki gibi olmaktadır. 

% 6  Ürün Çeşitliliğinin Az Olması 

% 25  Firmaların Fiyat Politikası 

% 44  Hizmet – Sunum – Müşteri ile iletişim 

% 25  Müşteri Memnuniyeti 

Hizmet sunduğumuz turistin bakışı ile en önemli sorun olarak Hizmet-Sunum-Müşteri 
ile İletişim %44’lük oran ile ilk sırayı almıştır. 
 
İkinci sırada Firmaların fiyat politikası ve müşteri memnuniyeti %25’lik oran ile eşit 
pay almıştır. 

4. sırada ise Ürün çeşitliliği %6 oranını almıştır. 

Manavgat esnafı ticareti olumsuz etkileyen en önemli sorunun yukarıdaki tabloda 
hatırlanacağı gibi %57 oranla fiyat politikası olduğunu düşünmektedir 
Fiyat politikası ile ilgili anketimizde yer alan soru başlıklarına esnafın ve turistlerin 
verdiği yanıtlar aşağıdaki gibidir; 

 Sektörde satılan ürünün aynısını bir başka işletmede çok daha farklı bir fiyatta 
bulunabilir. 

Bölge esnafının %74’ü sattıkları ürünlerin aynısının bir başka işletmede farklı 
fiyatlarla bulunabiliyor olduğunu belirtmektedir.  Bu durum müşterilerin pek çok 
işletmede aynı ürünü çok rahat bir şekilde bulabildiklerini ve sektörde rekabetin fiyat 
avantajına dayandığını göstermektedir.  

Bölgede alışveriş yapılan turiste yöneltilen “Satılan ürünlerin aynısı bir başka 
işletmede çok daha farklı bir fiyata bulunabilir” savına %100 oranla katılıyorum cevabı 
alınmıştır. 

Esnaf       Turist 
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 Sektörde aynı ürün için her müşteriye farklı fiyatlar söylenebiliyor. 

Yapılan çalışmada esnafın %89 oranla aynı ürün için müşterilere farklı fiyatlar 
söylenebildiği bilgisini vermiştir. Bölge esnafının %89’u müşterilerin satın alım gücünü 
tahmin ederek fiyatların belirlendiğini kimi zaman müşterilere satış fiyatlarından daha 
yüksek fiyatla satışların yapıldığını söylemekteler. 

İşyerlerinde satılan ürünlerde etiket olması durumunda yabancı müşteriye yönelik 
değişken fiyat uygulamasının önüne geçilebilecektir. 

Esnaf 

 

 Sektörde müşteriye çok büyük oranda indirim yapılıyor. 

Bölge esnafının %77’si müşterilere büyük oranda indirim yapıldığını belirtmektedir. 
Yabancı müşterilerin çevre etmenlerin yönlendirmesi (tur rehberleri, seyahat acentesi 
vs) sebebiyle pazarlık yapma ihtiyacı duyması ve bölge esnafının müşterinin pazarlık 
yapacağını bilerek fiyatları yüksek tutmasından kaynaklanmaktadır. 

Bölgedeki turist %75 oranla alışveriş esnasında Çok büyük oranda indirim 
yapılabildiğini belirtmiştir. 

Esnaf      Turist 
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 Sektörde satılan ürünlerin fiyatları değerinden fazladır. 

Bölge esnafının %43’ü satılan ürünlerin fiyatlarının değerinden fazla olmadığını yani 
ürünlerin kalitesiyle fiyatlarının dengede olduğunu düşünürken, %46’sı fiyatların 
yüksek, ürün kalitesinin düşük olduğuna inanmaktadır. Bölgede satışa sunulan 
ürünlerin fiyatlarının kalitesine göre daha pahalı olduğunu inanmaktadır.  

Bölgede alışveriş yapan turist %31 oranla satılan ürünlerin fiyatları değerinden fazla 
olduğunu, %56 oranla da satılan ürünlerin fiyatlarının değerlerine oranla fazla 
olduğunu konusunda orta derecede katıldığını belirtmektedir. 

Esnaf       Turist 

 

Manavgat esnafı ticareti olumsuz etkileyen ikinci dereceden önemli sorunun %20 
oranla esnafın sunmuş olduğu Hizmet, müşteriye Sunum ve Müşteri ile İletişim 
olduğunu düşünmektedir. Hizmet-Sunum-Müşteri ile İletişim ile ilgili soru başlıkları ve 
esnafın verdiği yanıtlar aşağıdaki gibidir; 

 Sektörde çalışanlarının; eğitim, ürün bilgisi ve davranışlarını yeterli buluyorum. 

Bölge esnafının %91’i iş yerlerinde çalıştırdıkları personellerin ve sektör 
paydaşlarının sattıkları ürünler hakkında bilgi sahibi olduklarını, ürünü tanıdıklarını, 
ve müşteriye davranışlarının olumlu olduğunu düşünmektedir. 

Esnafın %91 oranla çalışanların eğitim ve ürün bilgisini yeterli bulmasına rağmen 
Turiste göre Çalışanların; eğitim ve ürün bilgisini %56 olarak değerlendirmiştir.  

Esnaf      Turist 
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 Sektörde müşterilerle iletişimin nezaket kuralları içinde yapılmadığını ve 
gerekenden fazla samimiyet kurulduğunu düşünüyorum. 

Yapılan araştırmaya göre esnafın %63’ünün müşterilerle kurulan iletişimin doğru 
kurulmadığı, nezaket sınırları içinde müşteriye davranılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Bölge esnafının vermiş olduğu bilgiye göre; müşteri ürünleri incelemesine rağmen 
satın almamış ise kötü davranıldığı ve hakarete uğradığı yönünde bilgilere 
ulaşılmıştır. 

Turistler %56 oranla İletişimin nezaket kuralları içinde yapılmadığını ve gereğinden 
fazla samimiyet 
kurulduğunu düşünmektedir.  

Esnaf      Turist 

 

 Sektörde müşteriye satış yapmak için yalan söylendiği zamanlar oluyor. 

Satışı gerçekleştirmek adına ürünün içeriği, özellikleri gibi pek çok konuda müşteriye 
yalan söylenebildiği ve bunun oranının %96 gibi yüksek bir oranda olduğu bilgisine 
ulaşılmıştır. Buradaki en büyük problem yalanın işin bir parçası olduğu kanaatinin 
yaygın olmasıdır 

Müşterilerin bu durumu fark etmeleri durumunda bölge esnafına karşı güven sorunu 
yaşabilmektedir. 

Turistler bölge esnafının %69 oranla Satış yapmak için yalan söylendiği zamanlar 
olduğunu düşünüyor. 

Esnaf      Turist 
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 Sektör çalışanları temiz ve bakımlıdır. Kıyafeti ve dış görünümü müşteriyi 
olumlu etkileyecek bir görünüme sahiptir. 
 

Bölge esnafının %66 ile sektör çalışanlarının kıyafetinin düzenli olduğunu  ve dış 
görünümüne önem verdiğini belirtmiştir. 

Yapılan çalışmada turistlerin %69’unun Çalışanlar temiz ve bakımlıdır. Kıyafeti ve dış 
görünümü olumlu etkileyecek nitelikte olduğunu düşünmektedir. 

Esnaf      Turist 

 

 

 Sektör çalışanları müşterilere güvenilir bir firma/kişi hissi uyandırır. 

Bölgede yapılan araştırmaya göre sektör çalışanlarının %54’ü müşterilere 
güvenilirlik hissi uyandırdıklarını ve müşteride alışverişlerini olumsuz etkileyecek 
bir tedirginliğe sebebiyet vermediklerini belirtmektedir. %31’lik bölüm ise 
müşteriye güven hissinin verilemediğini belirtmektedir. 

Turistler %72’lik oranla alışveriş yaptıkları firmaların güvenilir bir imaj çizdiğini 
düşünmektedir. 

   Esnaf      Turist 
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Manavgat esnafı Müşteri Memnuniyeti ve Ürün Çeşitliliğinin ticareti olumsuz etkileme 
derecesinin aynı katsayıda olduğunu düşünmektedir. Bu iki konu başlığının her 
birinin ticareti olumsuz etkileme derecesi %11 olarak belirlenmiştir. 

Bu konular ile ilgili soru başlıkları ve esnafın verdiği yanıtlar aşağıdaki gibidir; 

 Şu anda yaptığım işin uzun vadede de (10 yıl sonra) karlı olacağını 
düşünüyorum. 

Bölge esnafının %51’i şu anda yapmış olduğu iş kolunda faaliyetlerini sürdürmeyi 
düşünmediğini, karlılıkların eski dönemlerdeki gibi olmadığını ve işlerinin 
sürdürülebilir olarak görmediklerini belirtmektedir.  

Esnaf 

 

 Aynı ürün çeşitliliğini (sadece t-shirt, sadece sort, sadece hediyelik eşya) veya 
sadece tek bir markaya ait ürünleri satıyorum. 

Bölge esnafı dükkanında satışa sunduğu ürünlerinin çeşitliliği konusunda %77 
sinin yeterli olduğunu, sadece aynı markalı ürünlere bağımlı kalmadığını ve bu 
konuda müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduklarını düşünmektedirler. 

Turistler %81’lik oranla işyerlerinde satılan ürünlerin aynı ürün çeşitliliğine sahip 
olduğunu düşünmektedir. 

 

Esnaf       Turist 
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 Sattığınız ürün/hizmet/marka bir başka işletmede de kolayca satın alınabilir 
olması ticaretinizi olumsuz etkiliyor mu? 

Esnafın satışa sunduğu ürünlerin aynısını bir başka işletmede kolayca 
bulunabileceğini %74’lük oranla belirtmiştir. Bölgedeki satılan herhangi bir ürünün 
%74 oranla başka bir işletmede bulunabiliyor olması esnafın belirli bir alanda 
uzmanlaşmadığını sadece sınırlı ürün kalemlerini satışa sunduğunu 
göstermektedir. 

Yapılan çalışmada turistlerin %100 ‘ü satın aldıkları ürün veya hizmetin bir başka 
işletmede de kolayca bulanabileceğini düşünmektedir. 

Esnaf       Turist 

 

 Sektörde satılan ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum. 

Müşterilerin beğenisine sunulan ürünlerin %66 oranıyla kaliteli olduğu 
düşünülmektedir. 

Turistler %44 ‘lük oranla bölgede satılan ürünlerin kaliteli olduğu konusunda orta 
derecede katıldıklarını bildirmektedir.  

Esnaf       Turist 
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 Sektörde, müşterinin satın aldığı üründe sorun yaşaması durumunda 
sorununu çözmeye çalışılır. 

Yapılan araştırmaya göre satışı yapılan ürünlerde herhangi bir sorun yaşanması 
durumunda bölge esnafının sorunu giderme oranı %86 olarak belirlenmiştir. 
Firmaların müşteri portföyünü oluşturabilmesi ve firma sadakatini sağlayabilmesi 
adına önemli bir kavramdır. Genel itibari ile sektördeki firmaların kendilerini 
başarılı olarak gördükleri söylenebilir. 

Yapılan çalışmada turistler  %50’lik oranla satın alınan üründe problem yaşaması 
durumunda  sorunun çözümünün gerçekleşmesi konusunda kararsız olduğunu 
belirtmektedir. 

Esnaf       Turist 

 
 

 

 Müşterinin ihtiyacı olduğunda firmamızı tekrar tercih eder ve bir başkasına da 
önerir. Bölge esnafının tamamı sürekli müşterilerinin olduğunu ve 
müşterilerinin tekrar ihtiyaçları olduğu zaman firmalarını tercih ettiklerini 
düşünmektedirler. 

Turistlerin %88’i alışveriş yaptığı yerleri başka ihtiyacı olduğunda tekrar tercih 
edeceklerini veya  başkasına da önereceklerini belirtmektedir. 

Esnaf       Turist 

 
 

 



 
 

  
 

16 
www.matso.org.tr 

 

 Ürünlerin paketleme kalitesi ve çeşitliliğinde sektördeki firmaların başarılı 
olduğunu düşünüyorum. 
 
Bölge esnafı müşterilerine satışını yaptıkları ürünlerin paketlenmesinde %56 
oranla  başarılı olmadıklarını düşünmektedirler. Bölgede kendi firmasının 
baskılı poşetlerini kullanan veya sattıkları ürünlere ait paketleri kullananların 
oranı ise %38’dir. Firmalar adına kurumsal bir imajın sergilenebilmesi, 
firmaların ve bölge ticaretinin marka değerinin oluşabilmesi adına önemli bir 
konudur. 
 

Yapılan çalışmada turistler %72’lik oranla ürün paketlemenin başarılı olduğunu 
düşünmektedir.  

Esnaf       Turist 

 
 

 Sektördeki firmaların fiziksel şartları (klima/havalandırma- ürünlerin 
muhafazası- ürünlerin kirlenmemesi- kırılmaması vb) yaptığı işe uygundur. 
 

Bölgede faaliyetlerini sürdüren firmaların %77 oranla klima, havalandırma, 
ürünlerin tozdan kirden muhafaza edilebilmesi, korunabilmesi gibi konularda 
başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. %20 oranında bu şartları sağlayamayan 
firmaların ise kira sözleşmelerinin sadece 1 yıllık olmasından dolayı 
dükkanlarına yatırım yapmaktan çekinmektedirler. 
 

Turistlerin  %100’ü firmaların fiziksel şartlarının yaptığı işe uygun olduğunu 
düşünmektedir.  

Esnaf       Turist 
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 Sektördeki firmalar müşteriye sunum yapabilmek için yeterli koşulları 
(büyüklük- raf düzeni- soyunma kabini vb ) sağlıyor. 
 
Bölgede faaliyet gösteren sektör paydaşlarının %71 oranla müşteriye sunum 
yapabilmek için yeterli koşulları sağladıkları düşünülmektedir. 
 
Turistlere göre %87 oranla Firmalar sunum yapabilmek için yeterli koşulları 
(büyüklük, raf düzeni, soyunma kabini) sağladığını düşünmekte 

Esnaf       Turist 

 
 

 

 

 İş yerleri müşterilerin kolayca ulaşım sağlayabileceği konumdadır. 

 

Otellerde konaklayan müşterilerin alışveriş yapabilmek adına ticaretin yoğun 
olduğu bölgeye ulaşımlarını %66’lık oranla sağlayabildikleri sonucuna 
ulaşılmıştır.  
 
Turistler %100 oranla İş yerleri kolayca ulaşımın sağlanabilen konumda 
olduğunu düşünüyorlar. 

Esnaf       Turist 
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BÖLGELERE GÖRE ESNAFIN SORUNLARI 

Anket dışında bölge esnafının ilettikleri notları bölgeler itibari ile aşağıda 
gruplandırılmıştır. 

 

Manavgat 
Büyük mağazaların sayısı arttı. 
Turist sayısı düşüyor ve gelir düzey, düşük profil geliyor 
Şehir içinde çok fazla trafik var ve bazen araçlar hızlı geçiyor 
Tur şirketleri müşteriyi olumsuz yönlendiriyor 
Personeller eğitimsiz. 
Turist taksiye binmek istemiyor. Turizm bölgesinde dolmuş 12.00 de bitiyor 
Denetim eksikliği var kolayı 5 euroya satıyorlar, gıda maddesi satan yerler temiz 
değil. 
Bölgede çok fazla taklit ürün satılıyor. 
Şehrin belli bölgelerinde yabancı dil bilen danışmanlıklar kurulmalı 
Merkeze turist gelmiyor. 
Müşteri esnafa güvenmiyor, çay bile içmek istemiyor. 
Gece ışıklandırmalar yeterli değil 
Bölgeye turisti çekecek cazibe merkezi yok 
Şehir içi trafiğinde yayaya saygı gösterilmiyor 
Aynı ürünler farklı işyerlerinde farklı fiyatlara satılıyor müşteride güvensizlik oluyor 
Her şey dahil sistemi işlerimize zarar veriyor. Turist yemek yemek için para harcamak 
istemiyor. 
Kalifiye eleman bulmak çok zor, kadınları eğitip sektöre sokarsak çözüm olabilir 
Restoranlarda engelli tuvaleti zorunlu olmalı  
Ulaşım sektöründe çalışanlar eğitimsiz balık istifi insan taşıyorlar 
Çok fazla iş yeri açılıyor, yanyana açılan işletmelerin hepsi aynı malı satıyor. 
Turizm böyle devam ederse turist sahil-otel arasında kalır 
Turizm AR-GE'sine ihtiyaç var 
Turistlerin fotograf çekip paylaşabileceği bir bölge yok 
Şehrin görsele ihtiyacı var, sokaklar pis ve çöp var 
 

Side 

Esnafın düşük fiyat politikası uygulaması sebebiyle kalitesizlik söz konusu oluyor. 
İndirimler belli bir dönemde yapılmalı 
İşyerlerinde her ürüne etiket yazılmalı 
Her müşteriye ayrı fiyat verilememeli. 
Fiyatlar konusunda denetimsizlik var 
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Turistler AVM'ye yönlendiriliyor. Side, Manavgat pahalı deniliyor ama daha pahalıya 
ürünler satılıyor. 
Turist Türkiye’ye imitasyon ürün almak için geliyor diğer sektörler bu turistlere satış 
yapıyor. 
Gece yol araç trafiğine açılıyor, turistler alışverişini yaparken araçlar müşteriyi 
rahatsız ediyor (müzik, alkol vs) 
Taksiciler bile turistleri Alışveriş merkezine götürüyor 
Dolmuşçular fahiş fiyatlar uyguluyor 
Dolmuş erken saatte bitiyor, müşteri son dolmuşa yetişmeye çalışıyor 
Bölgenin reklamı yeterince yapılmıyor, devlet yapmıyorsa esnaf kendisi yapabilir 
Kurumlar ceza kesmeye değil, gelişmemiz için, turist gelmesi için faaliyette 
bulunmalı. 
Otellerde Side esnafı için olumsuz yorumlar yapılıyor, Turistin alışverişe çıkması 
engelleniyor 
Turist sayısı az 
Ülke etrafındaki savaş durumu ve diğer ülke yöneticilerinin Türkiye'gitmeyin diye 
öneride bulunuyor 
Side içinde belediyenin vitrin kontrolü yok, görsellik bozuk. 
Turist ulaşımı sorunlu, dolmuşlar uzakta bırakıyor, sıcakta insanlar yürüyor 
İndirimler belirli dönemlerde olmalı, fiyatların çok aşağıya çekilmesiyle kalitesiz imajı 
doğuyor. Turist düşük fiyatı baz alarak tüm işyerlerinden aynı fiyatı talep ediyor. 
Side'nin marka değeri için ürün standardının olması gerekiyor. 
Herkes aynı ürünü satıyor, aynı sektörde bile olunsa firmaların bir alanda 
uzmanlaşması gerekiyor. 
Bölgeye gelen turist rehberlerin olumsuz yönlendirmesiyle bölge esnafına karşı 
güven sorunu yaşıyor, önyargılı davranıyor ikramları bile geri çeviriyor. 
Turizm politikasına ihtiyaç var, mevcut politikalar yetersiz 
Bölgenin gelişmesi için lokomotif sektör olan turizme destek verilmeli 
Müşteri ile iletişim önemli satın almayan müşteriye kötü davranıyorlar 
Alman turist gelmiyor, Almanyadan slovak,hırvat oluyor 
Hanutçuluk sorun olabiliyor fakat bazen kurumsal denetlemeler hanutçuluk kavramını 
yanlış değerlendirebiliyor 
Kurumsal denetlemeler problemli oluyor; müşteriye hakaret eden de, teşekkür eden 
de ceza yiyebiliyor 
Centreda müşterilere pahalı ürünler satılıyor. 
Çalışan herkes satış stratejisi gibi eğitimlere katılmalı. Müşterilere hakaret edip iş 
yerinden kovan esnaf var 
Kiralar çok yüksek 
Kışın satış yapmadan gün geçiyor 
Esnaf düşük fiyatla  düşük kaliteli mal satılıyor. 
Müşteri ile iletişim sorunu yaşanabiliyor dil bilinmediği zaman müşteri kaçıyor 
Esnaf farklı iş alanlarında çok fazla ürün satışa çıkarıyor, bir iş alanı konusunda 
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uzmanlaşmak gerekiyor 
Cep telefonları çekmiyor 
Bölgede çok fazla Pazar kuruluyor, esnaf fiyat konusunda yarışamıyor 
Bölgede güvenlik ihtiyacı var 
Rehberler turistlere pazarlık yapın diyor. 
Düşük fiyat politikası sergileyen dükkanlar kaliteyi düşürüyor. 
Her müşteriye ayrı fiyat verilememeli. 
Fahiş fiyatlar uygulanmamalı. 
Esnaf bu yıl eski müşteriden kazandı, yeni açılan esnafın da işi iyi olmalı 
Moda olan ürünleri ve doğru ürünleri getirmek gerekiyor. Esnafta ürün çeşitliliği olmalı 
Ürün çeşitliliği olurken tamamlayıcı ürünlerin dışına çıkmamak lazım 
Tezgahtar sattığı ürünü iyi bilmek zorunda. 
Esnaf birbirinin sattığı ürünü kötülüyor. 
Dükkanlar temiz olmalı, iyi aydınlatılmalı, esnaf sattığı ürüne güvenmeli 
İşletmede çalışan personel devamlı olmalı, personel müşteriyi memnun etmeli, tepkili 
davranmamalı ve satış nasıl yapılır bilmeli 
Manavgat ve Side'nin tanıtımı yeterli değil tanıtım materyallerindeki bilgiler güncel ve 
doğru değil 
Esnaf marka oluşturmak zorunda, yasal zorunluluklar gelirse esnaf zora girer. 
Müşteri bölgeyi tanımıyor, doğal güzellikleri göremiyor, turist otelde kalıyor 
İşletmelerin sürekliliği olmalı 
Müşteri portföyünü iyi belirleyip, uygun kalitede mal getirmek lazım 
Güvenlik önlemleri almalı, motorlu araç trafiği tehlikeli olabiliyor 
Esnaf temiz ve bakımlı olmalı  

Kumköy 
Müşteri kazıklanıyoruz algısıyla pazarlık yapıyor yüksek fiyatlar söylemek zorunda 
kalıyoruz. 
Ticari merkez haline gelememiş, turisti çeken bir odak merkezi yok 
Düşük gelirli müşteri geliyor, satılan malların da fiyatları ve kalitesi düşük oluyor 
Esnaf tek fiyat uygulaması yapıyor ne alırsan 5 euro diyor. Müşteri kaliteli maldan da 
aynı fiyatı istiyor, kandırılmış hissediyor. 
Bölgede akşam kanalizasyon kokusu oluyor satışı etkiliyor 
Kira bedelleri çok yüksek. Kira sözleşmeleri yıllık oluyor. Bir yıl sonra mülk sahibi 
sorgusuz çıkartabiliyor, bunları kontrol edecek bir kurum yok 
Sektör çalışanları müşteri ihtiyacını bilmediği için yanlış ürün getirebiliyor. 
Esnaf olarak örgütlenmek gerekir, yanyana aynı iş kolundan iş yeri açılıyor. 
Uçuş bağaj kiloları az turist alışveriş yapmak istemiyor 
Markalar imitasyon ürün sattığımız için sorun yaratabiliyor. 
Gelen müşteri sayısı geçen yıla göre çok daha az 
Dolmuşlarda klima yok, müşteri binmek istemiyor 
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Evrenseki 
Bölgede elektrik kesintisi çok fazla 
Kiralar çok yüksek, esnafı zorluyor, kira kontratları 1 yıllık yıl sonunda mülk sahibi 
talebine göre zam yapıyor.  
 Yıl sonunda işyerlerinden çıkarılma riski var kiracı dükkanına yatırım yapmak 
istemiyor 
Kaliteli müşteri gelmiyor, gelen müşterinin alım gücü yok 
Turizm sadece 3 ay, maliyetlerimizi karşılayamıyoruz 
Esnaf tek fiyat uygulaması yapıyor.  
Aynı ürünü satan dükkan çok fazla 
Maliyetler artınca satış fiyatına yansıtamıyoruz 
Nitelikli personel eksikliği var 
Rehberler müşteriye pahalı mal sattırıyorlar 
Matso'nun dergisine esnaf ulaşamıyor, dergiler vaktinden çok geç geliyor 
Kiralayacak dükkan bulamıyoruz MATSO bizi dükkan sahipleriyle buluşturacak bir 
platform oluştursun 
İmitasyon ürün sattığım için yaptığım işi uzun yıllar yapabileceğimi düşünmüyorum. 
Marka temsilcileri gelebiliyor.  

Gündoğdu  
Çevre düzenlemesi eksik 
Tek fiyat uygulanası yapan esnaf sorun oluyor  
 

Çolaklı 
Gelen turist çarşıya inmeden bölgeden ayrılıyor 
Dolmuşçular trafik kurallarına uymuyor, ışıklarda durmuyor, dolmuşlar kötü ve eski 
Dolmuş saatleri belli değil, kuralsız çalışıyorlar 
Işıklandırma olmayan bölgeler var, turist korkuyor 
Elektikler yeraltına alınmadığı için rüzgarda, yağmurda yangına sebep olabiliyor 
Çöp ve park sorunu var 
Kayıt dışı iş yeri açanlar var 
Farklı milletlerden turist gelmeye başladı, hitap ettiğimiz müşteri portföyü dışında 
müşteri gelince sorun oldu. 
Nitelikli personel eksikliği var 
Kiralayacak dükkan bulamıyoruz MATSO bizi dükkan sahipleriyle buluşturacak bir 
platform oluştursun  
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Kızılağaç 
Özel hastanede fiyatlar yüksek 
Elektrik kesintisi var 
Aynı mal için farklı fiyatlar uygulanıyor. 
Çantacılık sektöründe kar oranları çok düşük. 
Bölgede çekim merkezi yok 
Etiketsiz ürünlerin satılması müşterilerde güven sorunu oluşturuyor. 
Tekstilde uzmanlaşma yok. 
Rehberler esnafı kötülüyor, turistlere %50 indirim yaptırın söylemlerinde bulunuyor. 
Müşteri kalitesi düştü 
Bölge yolları yamalı ve çukur 
Bölgede kaldırımların yapılmıyor 
Bölgede çekim merkezi yok 
Bölgede; park yok, bank yok, şehir içinde oturulabilecek alan yok 
Herkes aynı ürünü satıyor. 
Bölgenin temizlik problemi var 
Çarşılarda dükkan sahipleri bakım yapmıyorlar 
Esnaf turiste karşı kaba davranıyor. 
Müşteri Centre'a yönlendiriliyor 
Esnafın sattıkları ürünler için tek fiyat uygulaması gerçekleştiriyor ne alırsan 5 euro 
uygulamaları var 
Halk gecesi uygulamaları yapılabilir 
Kar oranları düşük yaptığım işi uzun yıllar yapacağımı düşünmüyorum 
Markalaşma yok.  
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MATSO’nun Düzenlediği Toplantıda  
Bölge Esnafı Tarafından Dile Getirilen Sorunlar 

1. Nihat Arslan – Tekstil-Evrenseki, Çolaklı; Kira kontratlarının bir yıllık olması 
gerekiyor. 

2. Şevket Taşkıran - Market : Kızılot; Dövize endeksli kiralarda artış olmaması 
gerekiyor. 

3. Bekir Güneş – Ayakkabı-Side; Manavgat içerisindeki pazarlarda benzer 
ürünlerin satılmıyor olması gerekiyor. 

4. Çetin Tök – Market;  Sektörde alt sektörlere (konaklama tesislerinde) kota 
uygulaması yapılması gerekiyor.  

5. Çetin Tök; Rehberlerin ve acentelerin denetimlerinin yapılması gerekiyor. 
6. Murat Öncel – Tekstil; Alışverişe endeksli bir acente anlayışı olması, fiyatların 

düşük olmasını sağlıyor. Diğer sektörlerde (gelen turist sağlığı) yüksek fiyatlar 
uygulanıyor. 

7. Osman Salcan – Butik - Side; Belediyer dükkanlarda imar ve ruhsat kontrolü 
yapmıyor, bu durum haksız rekabete yol açıyor. 

8. İlhan Tezer – Kuyum – Side; Turist şikayet hattı oluşturulması gerekiyor. 
9. Nihat Arslan; Turizmde görev yapan resmi personel iletişim kuracak dil 

bilgisine sahip değil. 
10. Murat Öncel; Umumi wc ler bulunmuyor ve elektrikli araçların kullanacağı bir 

yol güzergahı yok ve kontrol eksikliği mevcut.  
11. Ali Akkurt – Restaurant – Evrenseki; Sorgun-Side yolunda aydınlatma ve 

kaldırım eksikliği mevcut, tehlike arz ediyor. 
12. Mehmet Ergen – Kuyumcu – Side;   Her sektör grubunun kendi içinde 

örgütlenmesi gerekiyor. (Müşteri sayısının azalmış olması sebebiyle) 
13. Deniz Tanır – Kuyum – Manavgat; Satış ve pazarlama yapan personellerin 

satış artırıcı konularda eğitim almaları gerekiyor. 
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BÖLGELERE GÖRE ANALİZLER 

 
 Şu anda yaptığım işin uzun vadede de (10 yıl sonra) karlı olacağını 

düşünüyorum. 
 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy     Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Aynı ürün çeşitliliğini (sadece t-shirt, sadece sort, sadece hediyelik eşya) veya 
sadece tek bir markaya ait ürünleri satıyorum. 
 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy     Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sattığınız ürün/hizmet/marka bir başka işletmede de kolayca satın alınabilir 
olması ticaretinizi olumsuz etkiliyor mu? 

Manavgat      Side 

 
 
Kumköy     Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektörde satılan ürünün aynısını bir başka işletmede çok daha farklı bir fiyatta 
bulunabilir. 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektörde satılan ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum. 
Manavgat     Side 

 
 
Kumköy     Evrenseki 

 
 
Gündoğdu     Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektörde aynı ürün için her müşteriye farklı fiyatlar söylenebiliyor. 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektörde müşteriye çok büyük oranda indirim yapılıyor. 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektörde satılan ürünlerin fiyatları değerinden fazladır. 
 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektörde çalışanlarının; eğitim, ürün bilgisi ve davranışlarını yeterli buluyorum. 
 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
Kızılağaç 
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 Sektörde müşterilerle iletişimin nezaket kuralları içinde yapılmadığını ve 
gerekenden fazla samimiyet kurulduğunu düşünüyorum. 
 
Manavgat       Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektörde müşteriye satış yapmak için yalan söylendiği zamanlar oluyor. 
 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
Kızılağaç 
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 Sektör çalışanları temiz ve bakımlıdır. Kıyafeti ve dış görünümü müşteriyi 
olumlu etkileyecek bir görünüme sahiptir. 
 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
Kızılağaç 
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 Sektörde, müşterinin satın aldığı üründe sorun yaşaması durumunda sorunu 
çözmeye çalışılır. 
 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Müşterinin ihtiyacı olduğunda firmamızı tekrar tercih eder ve bir başkasına da 
önerir. 
 
Manavgat       Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Ürünlerin paketleme kalitesi ve çeşitliliğinde sektördeki firmaların başarılı 
olduğunu düşünüyorum. 
 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektör çalışanları müşterilere güvenilir bir firma/kişi hissi uyandırır. 
 
Manavgat      Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 
 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektördeki firmaların fiziksel şartları (klima/havalandırma- ürünlerin 
muhafazası- ürünlerin kirlenmemesi- kırılmaması vb) yaptığı işe uygundur. 
 
Manavgat     Side 

 
 
Kumköy      Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 Sektördeki firmalar müşteriye sunum yapabilmek için yeterli koşulları 
(büyüklük- raf düzeni- soyunma kabini vb ) sağlıyor. 
 
Manavgat     Side 

 
 
Kumköy     Evrenseki 

 
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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 İş yerleri müşterilerin kolayca ulaşım sağlayabileceği konumdadır. 
 
Manavgat     Side 

 
 
Kumköy     Evrenseki 

  
 
Gündoğdu      Çolaklı 

 
 
Kızılağaç 
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