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(Pazarlama Bilim Dalı)

İnsa nları n yaşamı artı k sal t ken dile rinc e plan lanm ıyor. Dış et 
ken ler onla rı zorl uyo r. Parasa l güçl eri, sana yileşm e, kayn akla rın de
ğişm esi, ger eks inim leri n değiş mesi ve tatm in olup olma yışla rı in
san ları n st ra te jik yaşa mla rınd a değiş mele re neden oluy or. St rat eji k
pla nla ma lar gele cek kuş akla ra da birş eyle r hazır lıyor, ka yn ak lar ya 
ratı yor , ka yna kla r kapa tıyor . Kapana n petr ol kuyu ların ı açma nın yeni
ku yul ar açm akt an daha zor oldu ğu söyle niyor. İşte st ra te jik pla n
laman ın kap attı ğı kayn akla rı yenide n açma k bunda n daha da zor.
Şe hir cil ik üzer ine yap ılac ak str at eji k planla ma da gele cek kuş akla ra
kayn ak yara tma kayn ak tük etm e açısınd an işin can damar ı. Ar al a
rınd aki iliş ki or tak kon ular ında canla nıyo r. Bu dö rt başlığı n iliş kis i
aşa ğıd aki ort ak konu ların da görü lebi liyo r.
Yaşam dön eml eri konus u hiç biri sin in göz ardı edem iyec eği bir
konu.
Deği şimle r,
Alıcı kit lel eri (geç miş -me vcu t-po tan siye l ola rak ),
Am aç sapta nma sı,
Paza r bölümlen mesi ,
hep or tak konu lar.
Am aç sapt anm ada n, alıcı kit lele ri belir lenm eden yap ılac ak şe
hi rci lik te , st ra te jik planl ama da, şe hir cili ği yaln ızca kulla nım a hazır
bir kay nak ola rak gö rec ek ve tük etim e mahkum ede cek tir. Bu, gel e
cek kuş akla rın kayna ğının peşin satışıdı r.
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Şe hirc ilik kayn aktı r. Geçmiş, mev cut ve gelec ek kay nak tır. An 
cak mül kiye tin elden çıkma sı ile yani şehi r ara zisi nin satışı ile bir
başka biçim de paza rlama nın satış faa liye ti ile kayn ak tük eti lm iş olu r.
Bu tük etim işlemi ile kayna k, bir kereye mahsus olma k üzere ge rç ek 
leş tiri lm işt ir. Sonuç, kayna k dönüş üm esn ekl iğin in sıfır oluş udu r. O
halde şeh irci lik, paza rlama ve str at eji k planlama nın ana amacı, şe 
hir cili ğe kayna k dönü şüm esn ekli ği kaza ndırm ak olmal ıdır. Bu ne
denle şeh irc ilik te satış faa liye ti kayna k dönü şüm esn ekl iğin in de re
cesin i yük sel tiyo rsa ger çek leş tiril me li, yalnız ca tük etim işlem ine yö 
neliy orsa kaçın ılmalı dır. Çünkü bu tü r satış işlemi yalnız ca şe hir 
cil ik araz isin in tük etim i değil, aynı zamand a kayn ak dönü şüm es
nek liğin in tük etim idir .
Modern paza rlam ada teo rik ola rak paza rlama faa liye ti satış iş
lemi ile bitmez. Satış sonrası hizm etle rini ge rek tirir . Bu, bir ta ra f
tan bakıld ığında araş tırm a, bir başka per spe ktif ten bakı ldığı nda ha r
camad ır, ma liye ttir. Bir başka deyiş le bir kayna k, satış işlemi b it 
tik ten sonra da diğ er kay nak lard an ve /ve ya o kay nak ları n pa yla 
rından götü rme kted ir. Bunun başka bir anlam ı da gelec ek kuş akl arın
kayna ğından götü rdüğ ü, kayı plar ver ildi ğid ir.
Bu gerçek , satış yön tem lerin de kimi zaman de ğiş ikl ikl er ya ra t
mıştır. Rekabet avan tajı yar ata bilm ek için işlet mele r, satı ş yö nte m
lerini değ iştir miş ler, taka s, kiral ama vs. yön tem leri uygu lama ya ba ş
lamış lardır. Şe hirc ilik de de çok uzun dön emli kirala ma lar (50-100 yıl)
gibi gör üle bilm ekt e veya satış fiya tlar ının aşırı yüks ek tutu lma sı ile
satışın önlenm esi gibi faa liye tler e ras tlan ab ilm ekt edi r. Çünk ü aynı
olaya bir başka açıdan bak anl ar buna müş teri tat mini dem işle rdir .
Yani müşte ri mül kiye tin kend isine geçm esi ile tat min ola cak tır. Öb ür
tar aft a müşte ri mül kiye tin kend isine geçm esi yolu ile satın alma
yerin e kirala mayı terc ih etm işti r. Anc ak bu bir fay da -m aliy et ta rtış 
masıdır. Faka t alıcı ile satıcı aras ında ki optim um, satıc ının rek abe t
avan tajı alıcının işe gere ksin im tat mini arasında olu şmu ştur . Kira
süresi bittiği nde satıc ı malını geri alır veya yenile r. Bu duru mda ya
zarardan kâr eder veya alıcı (müşte ri) varlığ ını kayb etm emi ş olur .
Yine kârdad ır. Alıcı ise satın alma yoluy la çabu k demod e ola cak bir
alana yatırı m yapma mış olu r o da kârda dır, işte opti mu m nokta .
Anc ak şe hir cil ikt e arazi, bölge satı şlar ında geri alma olsa bile
o bölge nin tük eti lm iş kayn ak ola rak geri alınm ası ihti ma li büy ükt ür.
Bu satış yönte mi, mal ve hizm et satış ların ın aksi ne çok cü re tkâ r bir
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yönterjıdir. Nitekim şehirlerin dejenere olması, doğal ve tarihi nitelik
lerini kaybetmeleri arazi satışı veya satış dışında başka bir biçim
de arazinin istilası ile olmuştur. Başka bir biçimde araziyi satanlar
ile inşaat sektörü, sürükleyici niteliğini göstermiştir, ama alıcı ge
reksinimine cevap verdiği söylenmiştir. Bu noktada işletme amaç
ları ile sosyal sorumluluk çelişkisi doğmaktadır. Yine burada, kilit
noktası kaynak dönüşüm esnekliği olmalıdır. Başka bir deyişle eğer
bir sosyal .sorumluluk olan kaynakların dönüşüm esnekliğini ko
ruma olayı işletmecilik anlayışına kurban edilirse işletmeler de, top
lum da Nasrettin Hoca fıkrası misali kendi bindiği dalı kesiyor de
mektir.
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