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1. HAFTA 

 İşletmenin Tanıtımı: İşletmenin Yönetim ve Organizasyon bakımından incelenmesi (Kuruluş yeri, 

tarihçesi, büyüklüğü, personel durumu, kapasitesi, İşletmecilik, .idarecilik amaç, felsefe ve 

politikaları  İşletmenin yönetim felsefesi nedir? 

 İşletmenin Organizasyonu  İşletmenin Örgüt Şemasının düzenlenmesi  Pazarlama bu şemanın 

neresindedir? Böyle bir şema mevcut değilse personelin görev, yetki ve sorumlulukları nasıl 

düzenlenmektedir? 

2. HAFTA 

 Pazarlama :İşletme açısından pazarlamanın önemi nedir?  Pazarlama ile satış arasındaki farklar 

nelerdir?  Pazarlama araştırması nasıl yapılmaktadır?  

 Bilimsel araştırma yapılıyorsa: Pazarlama araştırmalarında veri ve bilgi toplama araçları nelerdir?  

 Toplanan bilgi ve verilerin analize hazırlanması ne şekilde yapılmaktadır?  

 Çağdaş pazarlama araştırmasında hareket noktası araçlar ile nasıl belirlenir? 

  İşletmede müşteri araştırması anketi sonuç düzenlenmiş midir? Düzenlenmemiş ise bir anket taslağı 

hazırlayınız.  

 Üretilen veya satışı yapılan ürünlerle İlgili anket taslağı var mı? Düzenlenmemiş ise bir anket taslağı 

hazırlayınız.  

  Pazarlama araştırması için malların gruplandırılması ne şekilde yapılmaktadır? 

 

3. HAFTA 

 İşletmede pazarlamanın uygulama alanları hangileridir?(hizmet, endüstriyel, turizm, tarım, ticaret vs.)  

 Pazarlama planlaması ne şeklide yapılmaktadır?  

 İşletmenin pazarlama planı kimler tarafından yapılmaktadır?  

 Plan-planlama örneği var mıdır?  

  Planlamada hedef nedir? - Planlamada stratejik-taktik ne şekilde belirlenmektedir?  

 Planlama dönemleri yapılmış mıdır?  

 Hangi tür planlama yapılmıştır-?(stratejik plan, işletme planı, fonksiyon planı, büyüme planı vb.)  

 Planlamanın değerlemesi kim tarafından ve ne zaman yapılmaktadır?  

 Yeni strateji geliştirme ve seçimi 

4. HAFTA 

 Fiyatlandırma-fiyatlandırma sürecinde dikkate alman faktörler (işletme içi faktörler, tüketiciler, 

kanal üyeleri, rakipler, yasalar vb.) 

 Fiyatlandırma stratejileri Fiyatlandırma taktikleri  

 Fiyatlandırma politikaları 

  Fiyat belirleme teknikleri İşletmenin dağıtma kanalları sistemi İşletmenin pazarlama açısından 

tutundurma politikaları  

 Etkili bir pazarlama iletişim sistemi oluşturulmamdaki aşamalar nelerdir?  

  Tutundurma araçları ve politikaları -Reklam ve reklamcılık politikaları -Kişisel satış ve satış politikaları  

 Satış geliştirme ve satış geliştirme politikaları  

  Halkla ilişkiler ve politikaları 

 

5. HAFTA 

 Satış tekniği  İşinizde başarıya ulaşabilmeniz için bireysel karar vermenin önemi nedir? 

 Bir meslek olarak satış size neler verebilir?  

  Satıcılık işinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

  Gelecekte müşteri olabilme ihtimali olan kimselerin listesi hazırlanarak organizesi yapılmakta mıdır?  

 Pazarlamada zamanın planlanması  



 Pazarlama ile ilgili günlük iş planı  

 Pazarlama ile İlgili günlük ziyaret planı  

 Pazarlama ile ilgili haftalık özet raporları  

  Pazarlama ile ilgili aylık rapor  

 İşletmede matbu olarak hazırlanmış müşteri ziyaret programı var mı?  

 Varsa bir örneğini dosyanıza ekleyiniz.  

 İşletme satışa yardımcı araçlar olarak neler kullanmaktadır? (satış çantası, satış el kitabı, katalog, 

örnekler, şema ve grafikle sipariş formları) Birer örneğini dosyanıza ekleyiniz, 

 İşletmenin müşteri itirazlarının ele alınmasındaki prensip ve teknikleri nelerdir?  

 İşletmede satış tamamlandıktan sonraki safhalarda müşteri takibi yapılıyor mu?  

 Yapılıyorsa hangi teknikler uygulanmaktadır? 

  İşletme iç ve dış pazarlardan hangilerine yönelmiş? 

  Bu konuda belirlenen politikaları tetkik ederek görüşlerinizi belirtiniz. Satışlar kredili-peşin vs. hangi 

türdedir? Müşteri politikası oluşturulmuş mudur? 

  Müşteri politikasını etkileyen en önemli etkenler nelerdir? 

  Üretim ve departmanlar arasındaki koordineli çalışma düzeni sizce uygun mudur? Değilse önerileriniz 

neler olabilir? 

 

6. HAFTA 

 Finansman  İşletmenin ihtiyacı olan finansman hangi kaynaklardan tedarik edilmektedir? Neden bu yol 

izlenmektedir?  

  Atıl duran sermaye ve fonların ortaya çıkması durumunda bunların değerlendirilmesi için ne gibi işlem 

yapılıyor, bu husustaki isletme politikaları nelerdir?  

 . Pazarlama departmanı ile finansman departmanı arasında :nasıl bir çalışma sistemi mevcuttur? nakit 

giriş çıkışları açısından)  

  Muhasebe organizasyonu işletme için yeterli midir'?  

 Muhasebe ile üretim-pazarlama-satış-fınansman ve diğer departmanlar arasındaki çalışma işletmenin 

beklentilerine cevap verebiliyor mu?  

 

SONUÇ: Bu araştırma sonucunda pazarlama açısından işletmenin (gücünü ve gelişmesini 

değerlendiriniz. Yönetim ve pazarlama açısından öngörülecek tedbirler ile İlgili alınacak kararlan 

kişisel görüsünüz olarak belirleyiniz 

 

 

ÖNEMLİ: Tüm bu konu başlıkları mavi tükenmez kalemle  dosyaya yazılacaktır.  
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