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Öz 

Bu makale, kitlesel pazarlama ve niş pazarlama anlayışını ilişkinlendirmektedir. Bu makalenin 
amacı pazar bölümlendirme, hedef pazar stratejileri anlamlandırılarak özellikle bu pazarlama 
stratejisilerinin uygulanmalarında niş pazarların ve niş pazarlama faaliyetlerinin önemini 
vurgulamaktır. Niş pazarlama, avantajları, sorunları ve farklı yöntemleri analiz etmek 
amaçlanmaktadır. Kitlesel pazarlamanın niş pazara geçiş süreci incelenmektedir. Kitlesel ve niş 
pazarlara ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. Değişen dünya ve yeni ekonomi anlayışı; 
kitlesel pazarlama paradigmasından niş pazarlama paradigmasına geçiş ile meşgul olmaktadır. 
Günümüzde pazarlar, kitlesel pazarlamanın sistematik bakış açısı ve niş pazarlamanın kendine 
özgü değerleri ile birlikte değer kazanmaktadır. Niş pazarlamaya ilişkin akademik literatür temel 
alınarak pazara özgü faktörlere odaklanılmaktadır. Niş pazarlamanın ne olduğu ve varlığına 
neden olan olguların özellikleri irdelenmektedir. Niş pazarlamaya ve stratejik kapasiteye ilişkin 
yönler tanımlanmakta ve mevcut literatüre ışık tutulmaktadır.  
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Abstract 

This article deals with the understanding of mass marketing and niche marketing. The aim of this 
article is to emphasize the importance of niche markets and niche marketing activities, especially 
in the implementation of these marketing strategies by making sense of market segmentation and 
target market strategies. It is aimed to analyze niche marketing, advantages, problems and 
different methods. The transition process of mass marketing to niche market is examined. 
Evaluations regarding mass and niche markets are made. Changing world and new economy 
understanding; He is engaged in the transition from the mass marketing paradigm to the niche 
marketing paradigm. Today, markets are gaining value with the systematic perspective of mass 
marketing and the unique values of niche marketing. The focus is on market-specific factors 
based on the academic literature on niche marketing. What niche marketing is and the 
characteristics of the phenomena that cause its existence are examined. Aspects related to niche 
marketing and strategic capacity are defined and shed light on the available literature. 
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