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GİRİŞ

A B D ’de ithalatın artması. Biz satışlardan değil, 
pazarlamadan söz ediyoruz.

Pazarlama konusu İngiliz halkını yıllar içinde 
etkisi altına aldı. Yöntemler değiştiği ve hâlâ da de
ğişmeyi sürdürdüğü için çoğu insan bu konuya 
açık bir tanımlama getiremez.

Yine de kaynağı nerededir? Her zaman var 
mıydı yoksa hiç kimse buna bir isim bulmak için 
uğraşmadı mı?

İngiltere’nin pazarlama konusunu gözardı etti
ğini söylemek saflık olacaktır ama başka ülkeler ve 
özellikle Amerika bu konuya çok daha fazla eğil
miştir ve gelişmesi için büyük paralar harcamıştır.

1960’lı yıllarda Philip Kotler gibi Amerikalı uz
manlar pazarlamayı tanımlama işine el atmışlar ve 
şirketlere müşterilerine ne sunmaları gerektiğini 
değil, onların ne istediğini incelemeleri gerektiğini 
açıklamışlardır.

Ekonomik gelişme dönemlerinde bu kavramı 
gündeme getirmek oldukça kolaydır ama durgun
luk döneminin tam ortasında bunu yapmak çok 
zordur. İçinde bulunduğumuz on yıllık dönemin 
Coca-Cola ya da IBM gibi en ünlü isimlerine bir 
göz atın. Bir markayı ve müşterilerini çantada kek
lik gibi görmenin tehlikelerini açıkça anlatacaktır.

Cott adında bir Kanada firması ortaya çıkıp 
markası olmayan çeşitli kolalı içecekler üretmeye 
başladı ve Pepsi ile Coke firmalarının canını iyice
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yaktı. Kamuoyunun, ürün çeşitleri arasında çok az 
bir kalite farkı görüyorsa, doğruca en ucuzuna yö
nelmesi mantıklı bir davranıştır.

Pazarlama artık tüm markalar için bir sorun 
haline geldi. Elbette büyük isimler yaşamlarını sür
dürmeyi başaracaktır ama patronların en sık sor
duğu soru, müşterilerin hâlâ bu ürünü isteyip iste
mediği biçimini almıştır.

Bu arada daha ucuza kişisel bilgisayar üreten 
firmalar pazara girince IBM de büyük bir darbe ye
di. Milyonlarca ufak çapta müşteriyi ve on binlerce 
rakip firmayı hesaba katarak pazarlama stratejisini 
gözden geçirmek zorunda kaldı.

Kültür farklılıkları da algılamayı etkiler. Atlantik 
Okyanusu’nun öte yanında şirketler satış konusu
na çok fazla eğilirler ama satışlar hiçbir zaman pa
zarlama olgusunun yerini alamaz. Avrupa’da ise 
bizler, pazarlama ve reklam konularından adeta 
aynı ve tek bir olguymuş gibi söz ediyoruz. Ne var 
ki reklamcılık, pazarlamanın çeşitli unsurlarından 
yalnızca biridir.

İşte bu kavram kargaşası uzmanları telaşa dü
şürüyor. Chartered Instutite of Marketing’de 1994’ 
de yapılan yıllık konferans sırasında Cranfield Sc- 
hool of Management’da pazarlama planlaması 
profesörü olan Malcolm McDonald, bir bilgisayar 
şirketinden söz ederek, satış müdürlerini adeta pa
zarlama müdürleri oiarak tanımladıklarını ve 'müş
terilerinin isteklerine kulak verdiklerini’ anlatmıştı.

Müşteriler hiçbir zaman aptal yerine konula
maz. Gerçek pazarlama onların gereksinimlerini 
araştırmaya yaratıcı ve en ucuz biçimde karşılama
ya yönelik olmalıdır. Başka türlüsü düşünülmemeli
dir.
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PAZARLAMA NEDİR?

Ölmekte olan m ı yoksa her zamankinden daha canlı 
olan bir bilim dalı mı?

PAZARLAMA NEDİR?

The Chartered Instutite of Marketing’in tanım
lamasına göre, “pazarlama müşterilerin gereksi
nimlerini onları tatmin edecek ve şirkete kazanç 
sağlayacak bir biçimde karşılama olgusundan so
rumlu bir yönetim sürecidir." Ne var ki çoğu zaman 
şirketler bu gibi tanımlamaları gözardı ederek, üst
lendikleri roller, gerçek pazarlama kavramından 
çok uzakta kalmış olan pazarlama bölümleriyle 
övünürler.

Zamanı durduran resimler
Pazarlama kavramı tam da bir şirketin büyü

mesi için temel unsurlardan biri olarak yeterlilik ka
zanmaya başlamışken, büyük şirketlerin birçoğu 
pazarlama bölümlerini kapatacaklarını ilan ettiler. 
Bu durum pazarlamanın orta yaş krizine girmekte 
olduğu fikrine yol açtı.

Pekâlâ, gerçek durum nedir? Eğer Chartered 
Instutite of Marketing tarafından Cranfield School 
of Management’a yaptırılmış olan araştırmanın so
nuçları doğruysa, bu görüşlere katılmak konuyu 
basite indirgemek olacaktır. Araştırma sonuçlarına 
göre dayanaksız tüketim malları ile endüstri ve hiz
met sektörlerinin pazarlama olguları çok farklı ge
lişme aşamalarında bulunmaktadır.
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Bu durum hiç de şaşırtıcı değildir. Hepsi farklı 
teknolojik gelişmelerin, farklı büyüme sistemlerinin 
ve farklı baskıların etkisi altında kalmıştır. Eğer tüm 
pazarlama biçemleri aynı aşamada bulunsaydı, ge
lişme biçemlerine karşı gelinmiş olurdu.

Pazarlama bölümünün bedeli nedir?
Bir pazarlama ekibi kurmuş olmak herhangi 

bir şirketin sağlıklı pazarlama yapmadığı suçlama
sından kurtulmasına yetmez. Özellikle günümüzde 
'sorumluluk’ adı verilen küçük bir unsur nedeniyle 
bu durumdan sıyrılmak daha zordur. Artık iyi bir 
sonuç bekleyerek bir projeye para yatırmak döne
mi gerilerde kaldı. Harcanan her kuruşun hesap
lanması gerekir.

"Bir zamanlar 'dünyanın en iyi pazarlama bölü
münü’ kurmak iddiasıyla, iki yüz tüketim malı 
pazarlamacısını işe alan bir banka vardı. Ama 
farklı avantajlarının nereden kaynaklandığını bi
le bilmiyordu. Ve eğer müşterilerin bankayı hâlâ 
açık bulup bulamadıklarını sorarsanız, daha da 
şaşırtıcı bir yanıt alırsınız."

Malcolm McDonald, Cranfield School of 
Management, pazarlama planlaması 
profesörü, 1994 CİM konferansı

G E LE C E K

Şirketlerin pazarlama bölümlerini kapatmakta 
oldukları haberi ilk bakışta sanıldığı kadar ürkütücü 
değildir. Aslında şirketler günümüzün daha da re
kabetçi ortamına ayak uydurabilmek için yeniden 
yapılanmaya gitmekteler ve sonuç olarak da mer

-  10 -



kezi pazarlama bölümleri çağdaşlaştırmaktadır. 
Bu olgunun yan etkisi olarak ortaya çıkan dışardan 
kaynak arama işleminin başarılı pazarlamaya katkı
da bulunabilmesi için denetim altında tutulması ge
rekiyor.

Öyleyse pazarlama nerede yapılıyor? Pazarla
ma olgusu gitgide müşterilere daha fazla yaklaşı
yor ve müşterilerle doğrudan temas kuran görevli
ler konunun denetimini ele alıyor. Müşterilerle te
mas kuran elemanlarla arasında çeşitli düzeylerde 
kişilerin bulunduğu, hangi tarihte müşterilere nasıl 
bir ürün sunması gerektiğini tasarlayan bir bölüm 
başkanının varlığına oranla bu yeni sistem daha 
fazla işe yarıyor gibi görünüyor.

Ama bu yalnızca denklemin bir tek tarafı. Stra
tejik düzeyde pazarlamanın yapılabilmesi için hem 
satışlardan, hem de başka kaynaklardan bilgilerin 
toplanması gerekir. Şirkete, rakiplerinin ve hizmet 
verdiği müşterilerinin durumu konusunda sürekli 
bir bilgi akışı şarttır. Ama günümüzün pazarlamacı
ları, eskiye oranla çok daha şanslı, çünkü veritaba- 
nına dayalı pazarlama yapabiliyorlar.

VERİTAB ANINA DAYALI 
PAZARLAMACILIK

Bu sözcükleri okurken derin bir soluk alın. Bi
limsel sözcükler ya da mesleki jargon bombardımı- 
na tutulmayacaksınız. Yalnızca sizleri doğru yöne 
çekmeye çalışacağım.

Bir araç olarak kabul edilen dolaysız pazarla
ma yöntemlerini, veritabanına dayalı pazarlama ile 
karıştırmayın. Yine de dolaysız pazarlama işlemin
de de veriler kullanılır.
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Veritabanına dayalı pazarlamanın kapsamında 
çeşitli kısımlar vardır. Şirketlerin müşterilerini daha 
iyi tanımalarına ve daha kolay iletişim kurabilmek 
için gruplandırmalarına yardımcı olur. Ayrıca fiyat
ları ve pazarları daha kolayca denetlemelerine yar
dımcı olduğundan, bir yandan gelecekteki büyü
meyi planlarken bir yandan da pazarda oluşan de
ğişikliklere çok çabuk tepki gösterebilirler.

Veritabanına dayalı pazarlamayı üç aşamalı bir 
süreç olarak görebiliriz:

Birinci aşamada müşterilerinizi daha iyi tanı
mak için elinizde bulunan verileri incelersiniz. Müş
terinizin yaşı, sınıfı, harcama gücü ve benzeri veri
leri kullanarak profilini çıkarırsınız.

İkinci aşamada profili elde ettikten sonra eli
nizdeki bilgileri daha kolay kullanabilmek için kı
sımlara ayırırsınız. Müşterilerinizi iş verileri, demog
rafik veriler, coğrafi konumları ya da alışveriş alış
kanlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.

Kısımlara ayırmanın bir yararı belirli gruplara 
daha ucuza malolan kampanyalar düzenlemenize 
olanak vermesidir. Farklı gruplara farklı önerilerde 
bulunabilirsiniz. Her müşteri için harcanacak pro
mosyon bedelini, alacağınız tepkinin oranını, pazar 
payını incelemeniz daha kolay olacaktır.

Müşterilere birey olarak bakmak yerine kısım 
ya da grup olarak ele almanın avantajı zaman için
de çok çabuk değişim göstermemesidir. Yalnızca 
şu anda var olan ve potansiyel müşterilerin alış
kanlık değiştirmesi değişiklik yaratabilir.

Üçüncü aşamada tüm sonuçlar elinizde olaca
ğından iki seçeneğiniz vardır. Uygunsa bir promos
yon kampanyası düzenlersiniz ya da veritabanına 
dayalı pazarlama yaparsınız.
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