Pazarlama, pazarlama departmanına ait bir görev değildir!
Günümüzde finansal krizlerin de etkisi (ve üst yönetimde az olan pazarlama teorisi ile)
sebebiyle, maliyet ve operasyon ağırlıklı firmalarda, pazarlama artık bir şirketin tüm birimleri tarafından
yönetilmeye başlayan bir disiplin haline gelmeye başlıyor. Bu tip firmalarda önemli olan hacim ve
maliyetlerin kontrolünün tam yapılması oluyor. Bu yönetim şekli son 10 senedir Pazarlama
departmanlarının fonksiyonlarını erozyona uğratıyor. Bu tip şirketlerde, pazarlamanın stratejik etkisi
yerini yavaş yavaş anahtar müşteri yönetimine yani ilişkisel pazarlama boyutuna bırakıyor. Buradaki
en büyük hata da aslında pazarlama departmanlarının bizzat tepesindeki yöneticiden kaynaklanıyor.
Çünkü pazarlama departmanın stratejik katma değerini dokümante edilmemesi, yapılan aktivitelerin
ölçülmemesi maalesef maliyet ve ürün odaklı firma tepe yöneticilerinin bu kararları almasına yol
açıyor.
Pazarlama departmanlarının etkisini yitirmesinin bir diğer nedeni ise yatırımcıların ve hatta büyük
müşterilerin baskısıyla gelen pazarlama harcamalarının kısıntıya uğratılmasıdır. Tepe yöneticide
pazarlama nosyonu olmayınca o şirkette pazarlama tanımı da doğru dürüst yapılamıyor. Bakın
etrafınıza, pazarlama tanımı Türkiye'de firmaların çoğunda farklılık gösterir. Birisinde iş geliştirme,
diğerinde iletişim, bir diğerinde satış ile aynı olarak adlandırılır. Oysa pazarlama teorisinde satış zaten
tutundurmanın alt başlıklarından birisidir. Satış çok önemlidir. Görevi satmaktır. Ancak pazarlama
dilerse satış yapmama kararı verebilir. Pazarlama ve satış arasında dağlar kadar fark varken hala
bunların karşılaştırması bu tip şirketlerde sürekli yapılır.
Diğer tarafta, kuvvetli pazarlama bilgisi olan şirket CEO’ su o şirketteki pazarlama tanımını da, en az o
şirketteki pazarlama yöneticisi kadar yapabilirken, stratejik pazarlama fonksiyonunda da etkin oluyor.
Böyle bir şirkette pazarlama yöneticisi iseniz şanslısınız.
Ekonomik kriz zaten öncelikle pazarlama harcamalarını kısmaya ardından pazarlama foksiyonlarını da
küçültmeye itti. Dünya üzerinde artık marka geliştirme yatırımları daha az yapılıyor.Buradaki kaynaklar
kanal yaratma ve genişletme gibi yeni gelir sağlayıcı aktivitelere ya da operasyonel mükemmellik adı
altında maliyetleri düşürücü yatırımlara kaydırılıyor. Kısa dönemde bunların etkisi yüksekse de uzun
dönemde markalarda erozyon, inovasyon yerine harcıalemleşme, pazar gücünde zayıflama ve
fiyatların tutundurulamaması gibi sonuçlar doğuruyor. CEO’ lar da uzun vadeli bakamıyorlar zira CEO’
ların koltuklarında geçirdiklere sene ortalaması yıldan yıla düşüyor.
Pazarlamanın varolma nedeni olan müşteri odaklılık ise inanın bana tamamen şirket CEO' sunun bu
konudaki vizyonu ile alakalı. CEO’nuzda bu vizyon ne kadarsa şirketinizde o kadar müşteri odaklıdır
diyebiliriz. Şirketin stratejik pazarlamasına, CEO ile birlikte karar verilmesi gerekir. Ama bu karar
sürecinde önemli olan CEO’ nun pazarlamayı yatırım olarak mı, yoksa masraf olarak
mı gördüğü? Masraf olarak görülüyorsa, sizin pazarlama yöneticisi olarak ne yaptığınız da o kadar
önemli değildir. Pazarlama bütçelerindeki bu kesintiler pazarlamacıların asıl fonksiyonlarının şirket
içinde dağılmasına, geriye sadece pazarlama iletişimi ve marka yönetimini fonksiyonlarını bırakıyor.
Kotler, Drucker duymasın ama çok yakın zamanda pazarlamanın kalan fonksiyonlarını da iş
birimlerine dağıtıp pazarlama departmanını ortadan kaldırabilirler. Bu durumda pazarlama şirket için
kavramsal kalıp, CEO tarafından yönetilmeye çalışılacaktır.

Bu özellikle dağıtım ağlarındaki kanal üyelerinin oligopol haline geldiği sektörler için daha da kuvvetli.
Eğer gıda dağıtıcısı iseniz, eskiden binlerce noktaya mal dağıtırken, şimdi bu küçük dağıtıcılarınızın
sayısı hem azalmıştır hem de büyük dağıtıcılarınız artık satışlarınızın büyük bölümünü yapıyordur.
Doğal olarak çizgi üstü iletişime artık ihtiyaç kalmayacak derecede sizde karları tüketmişlerdir. Bu tip
firmalarda zar inceliğinde kalan karlarla, zaten kısır döngü içindeki pazarlama gereksiz masraf kapısı
olarak görülmeye başlanacaktır. Zincir mağazalara bir kere adımınızı attığınız zaman pazarlamanızı
da yönetmeye başlıyorlar. Bu inserte gir, şunu yap, gondola bu kadar yatırım yap, malını ortaya
çıkarmak için şu kadar para harca, aktivite yap, marketin satışlarını arttır. Reklam yapmanıza da gerek
yok. Çünkü bu mağazalarda ürünleriniz kolayca satılıyor. Gerçek o ki satın almaları devasa ve
patronunuzun da değiştirebileceği pek bir şey kalmıyor. Bu durumda neyin pazarlamasından
bahsedeceksiniz. Dağıtıcı artık kral olmuş durumda, kim takar müşteriyi. Bir süre sonra
bakmışsınız ki gerçekten müşteri kavramı artık kanalın müşterisi kavramı haline geldiği için sizin
perakendeyi yönetme imkanınız kalmamış. Markanız zayıflamaya başlamış ve hacim odaklı firma
haline gelmişsiniz. Muhtemelen markanız zayıflayınca da o zincir sizi raflarından çıkartacaktır. Bu öyle
bir kısır döngü işte.
Pazarlamanın asıl etkisi orta ve uzun vadededir. Oysa günümüzde beklentiler hep çeyrek dönemlerde
analiz ediliyor. Hal öyle olunca ortaya "çeyrek hibrid pazarlamacılar" çıkıyor. Sonuçta pazarlama
masraftır felsefesi ile, pazarlamacıları cendere içine sıkıştırıyor.
Peki çözüm nedir? Günümüzde pazarlamanın daha çok satış gibi , satışın da daha çok pazarlama gibi
düşünmesi daha akla yakın. Pazarlamanın daha çok satış ve saha aktivitesi, kampanya vb yapması,
satışın ise daha çok ilişkisel pazarlamayı öğrenmesi gerekiyor. Ancak tüm bunlara rağmen , satışın
kısa vadeli, pazarlamanın ise uzun vadeli getirisi olduğunun herkesçe kabul edilmesi gerekir.
Pazarlama departmanları bu konudaki katma değerlerini dokümante edemedikleri müddetçe kredilerini
tüketeceklerdir. Pazarlama etkinliğinin ölçülmesi ile bu prestiji yeniden kazanacaklarına inanıyorum.
Satışın günlük, haftalık,aylık, çeyrek ve yıllık dönemde pazar payı, satış, kar marjı, bayi stok seviyesi,
vb gibi konularda ölçülmesi , pazarlamanın ise müşteri sadakati, farkındalığı, uzun dönemli karlılık,
satış gelirlerindeki değişim, ROI, borsadaki değer, churn rate ve tüm bunlar arasındaki korelasyonlarla
ölçülmesi gerekir. Marka değeri müşteriler ile derin ilişki kurabilmenin temelidir. Örneğin zincir
mağazalarda zayıf markalara artık yer yoktur. Marka yöneticileri eğer markalarını yeteri derecede
güçlendiremezlerse, işlerini ve ürünlerini kaybedeceklerdir. Genel olarak konuşursak, pazarlama bazı
firmalar için elzemdir ve cansuyu gibidir ve organizasyon içinde net bir rolü vardır. Bu rol konusunda
tüm şirket performans kriterleri ve iş süreçleri konusnda konsensusa varmıştır. Bu tip firmalarda
pazarlama firma stratejisi ile eş tutulur. Pazarlamanın başarı tanımı açıktır, inovasyon, uzun vadeli
stratejiler, müşteri sadakati, gelirlerin artışı konuşulur.Bu tip bir firmada pazarama yöneticisi iseniz
şanslısınız.
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çalışıyorsanız, buradaki değeriniz de kısa vadelidir. Pazarlama vizyonu güdük kalmış bir firmada sizin
de kariyeriniz güdük kalacaktır. Bugün pazarlama kavramını 20 şirkete sorun. Emin olun yimisi de size
farklı bir tanım verecektir.

Kuvvetli pazarlama artık onlarca, yüzlerce kişinin çalıştığı departmanlar olmaktan çıkmıştır.Pazarlama
departmanı artık çok analitik, müşteri ve pazar ihtiyaçlarını anlayan, sorunları kolayca çözen,
bürokrasisini en aza indirgemiş kalifiye küçük topluluklar halini alıyor. Şirketlerin yıllarca teori
dinleyecek zamanları kalmadı ve pazarlamanın sahada da aktif görev alması (trade marketing,
kampanya,vb) gerekmektedir.Tüm bu eforlar aslında pazarlamanın asıl tanımı içinde yer almakta:
"Pazarlamanın amacı firmayı fiyatla satar halden fiyatı sattırır hale getirmek (Kotler) ve satış
departmanını gereksiz kılmaktır (Drucker). "

