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PAZARLAMAMA KAVRAMI VE SOSYAL PAZARLAMA
KONULARINDA KULLANIMI

İ. Füsun SEZER*

Hızla çoğalan dünya nüfusu karşısında doğal kaynaklar büyük bir hızla tükenmektedir. Üretimi mümkün olmayan hava, su, doğal bitki örtüsü ve sınırlı enerji kayek bir disiplinin dışına taşmaktadır.
naklarının korunması t_
Pazarlama, tüketimi destekleyen bir fonksiyon olduğundan enerji kaynaklarının müsrifçe tüketiminden, ambalaj maddelerinin çevreyi kirletmesinden sorumlu tutulan bir disiplindir.
Bu noktada; hedeflenen bir grup arasında bir sosyal fikrin, nedenin ya da
alışkanlığın kabul edilebilirliğini arttırmak için programların şekillendirilmesi, geliş
tirilmesi ve kontrol edilmesi olan sosyal pazarlama (Kotler, Roberto, 1989, 276-277)
ve pazarlamama kavramlarının hayata geçirilmesi gerekir.
Pazarlama, firmanın karşılaştığı talep seviyesini ve yapısını kontrol altında
tutan bir işletme fonksiyonudur.
Dar anlamda pazarlama, müşteri bulan veya talep arttıran bir fonksiyon olarak
görülürse, talep kontrolsuz bir şekilde arttığında gereksiz bir duruma düşer.
Talep fazlası durumunda pazarlama karışımları ve müşteri karışımları konusunda alınması gereken zor kararlar vardır. Müşteri ile uzun vadeli ilişkiler bozulmadan, toplam talep yada bazı talep türleri konusunda azaltım karan almak gerekir.
Pazarlamama (Demarketing): Pazarlamanın müşteriyi genelde veya belli konularda geçici veya sürekli vazgeçirme yoludur (Kotler, Levy, 1971,87).
Kısa vadede ise pazarlamamanın görevi, şirketin uzun vadeli hedeflerine ters
düşmeyecek talep seviyesini ve yelpazesini ayarlamaktır.

Pazarlamama'nın

üç

değişik

tipi

vardır:

(Kotler, Levy, 1971,87)

Genel Pazarlamama (General Demarketing): Bir şirketin toplam talep seviyesini

daraltması,

Secimli Pazarlamama (Selective Demarketing): Bir şirketin belirli bir
grubunun talebini engellemesi,
Gercek Olmayan Pazarlama (Ostensible Demarketing):' Pazarı
görünerek, bunun pazarın genişletilmesi için kullanılması.

*

müşteri

sınırlıyor

olarak
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İstenmeden yapılan Pazarlamama (Unintentional Demarketing): Talebi arttır
mak için yapılan aşın çabaların müşteriyi uzaklaştırması durumudur. Ancak bu bilinçsiz ve kontrolsüz bir uygulama olduğundan ele alınmayacaktır.

Genel Pazarlamama
durumlarda pazarlamacılar geçici de olsa müşter
kullanmaya ihtiyaç duyarlar.
Bu nedenle işletmeler müşterilerine .kibirli görünmeden, uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesine mani olmayacak bir şekilde çalışmalıdırlar.
Talebin arzdan fazla

ilerini

olduğu

caydırma matodlannı

Uygulamada bir firmanın pazarlamama stratejileri
üç değişik durum mevcuttur: (Kotler, Levy, 1971,87)

Geçici

uygulamasını

gerektirecek

Kıtlıklar

Firmaların belirli dönemlerde hammadde yada ara madde temininde sıkıntıları
veya üretim zorlukları olabilir. Bu durumda önemsenmesi gereken iki nokta vardır.
Birincisi talebin sınırlanması, ikincisi eldeki mamulun tahsisidir.
Talep sınırlaması, mamul kıtlığı daha da kötüleşmeden talebi dengelemek veya
azaltmak için yapılan girişimlerdir. Bu yöntem klasik pazarlama yöntemlerinin, tüketimi sınırlamak amacı ile ters çevrilmesidir.
• Belirli bir mamulun reklam giderleri azaltılabilir, yayın seyreltilebilir yada
mesaj içerikleri genelleştirilebilir.
• Satış noktalarındaki stand, katalog gibi çalışmalardan vazgeçilir.

• Satışçılara firmanın
mamul için uygun bir şekilde
• Fiyat veya

diğer

mamullerine ağırlık vermeleri ve belirlenen
vermeleri söylenir.

"hayır" cevabını

diğer satış şartları ağırlaştırılır.

• Mamulun kalitesi veya miktarı, daha fazla mamul üretmek ve pazarı daha
yavaş bir süreç içine almak için düşürülebilir.
• İstenmeyen satış temsilcileri ve müşterileri bertaraf etmek için mamul
kıtlığı bahanesi ile dağıtım noktalan sayısı azaltılabilir.
Bu basamaklar izlenirken pazarlama karışımının çapraz etkileşimlerini gözardı
etmemek gerekir. Pazarlamama programının amacı talebi daraltmaktır. Kontrolsuz
kaldığında aşın daralma ve müşteri kıtlığı başgösterebilir. Uzun dönem içinde
pazarlamama programlan firmaya zarar verebilir.
Talebi sınırlarken düşünülmesi gereken ikinci konu da mamulun tahsisidir.
Sağlıklı bir mamul tahsisi programı firmayı geçici kıtlık döneminden çıkaracak, uzun
döneme taşıyacaktır. Bunun için dört tip seçenek mevcuttur. (Kotler, Levy. 1971, 88)
• Yönetim, "önce gelen hizmeti önce görür" felsefesi ile mamulu tahsis edebilir. Dağıtıcılar ve müşteriler sipariş sıralarına göre mamulu tedarik ederler.
• Yönetim, mamulu talep oranına göre tahsis eder. Toplam talebin ne kadarı
hesaplanarak, bu yüzdeye göre müşterilere mamul tahsis edilir.

nın karşılanabileceği
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• Yönetim, tercih ettiği müşterilere mamul tahsis edebilir. En değerli müşteri
ler saptanarak talepleri tamamen karşılanır. Geri kalan müşteriler asıl taleplerinin bir
kısmını alır. Bu yöntem anlaşılır olmakla birlikte, ön yargılı bir uygulamadır.
adil

• Yönetim, mamulu en yüksek teklif verene tahsis edebilir. Bu yöntemin çok
de kendi içinde bir mantığı vardır.

olmadığı düşünülse

Mamul tahsisi politikaları, uzun vadede, müşteri ilişkilerinde nasıl etkili olukonusunda merkezi bir rol oynayan pazarlama yöneticilerinin tavsiyeleri ile
üst düzey yöneticiler tarafından hazırlanmalıdır.
nacağı

Her genel çözüm, miktar ve dağıtım konusunda müşteride . hayal kırıklığı
Firma bu kıtlık dönemi süresince müşterilerinin toplam hayal kırıklığını
enaza indirecek çözümler bulmalıdır.

yaratacaktır.

Kronik Yüksek Popülerlik
bazı

Seyrek olmakla birlikte firmalar ciddi kronik yüksek taleple karşılaşabilir ve
nedenlerden dolayı bu talebi sürekli alçak seviyede tutmak ister.

Mamulun halihazır
olarak görülebilir.

popülerliği

uzun vadede mamulun kalitesine bir tehdit

Çin ile Hindistan arasına sıkışık bir konumda bulunan Bhutan, 1.3 milyon
nüfusa sahip bir ülkedir. Çok sayıda turistin ülkede bulunmasının yöreye özgü sosyal
ve kültürel değerleri olumsuz etkileyeceği görüldüğünden, ülkede bir anda bulunmasına izin verilecek turist sayısı 100 ile sınırlandırılmış, bu turistlerin günde $260
düzeyinde harcama yapması zorunluğu getirilmiştir (Aslan, 1994,27-34).
Bazen de yönetim tüm talebi
popülerlik problemini yaratır.

karşılama

stresini

yaşamak

istemez böylece,

aşırı

Belirli bir kitlenin gittiği lokantaların yalnızca rezervasyonla müşteri kabul
etmesi, ünlü modacıların normalin çok üstünde fiyatlarla giysi dikmeleri buna örnek
olarak verilebilir.

Mamul

Çeşidi Daraltılması

Firma, kendisi için artık karlı olmayan, mamul yaşam dönemini tamamlamakta olan ancak sadık müşterilerinin talep etmeyi sürdürdüğü bir modele akıllıca pazarlamama yapabilir. Ancak bu strateji sırasında müşteriye neden mamul daraltılma
sına gidildiğinin izah edilmesi, mamulun piyasadan kalkması ile zarar eden müşteri
nin tatmin edilmesi ve tercihini değiştirmeyen müşterileri tatmin etmek için minimal
bir stok bulundurulması gerekir.

Secimli Pazarlamama
Bir firma her zaman toplam talebi azaltmak istemez, yalnızca pazarın belirli
bölümlerinden gelen talebi azaltmak isteyebilir. Bu bölümler firma için karlı olmayanlar veya istenmeyenlerdir. Buna seçici pazarlamama denir. (Tek,1997,55) Firma,
satışı reddetme hakkına, hukuken veya toplum yapısı açısından sahip değildir.
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Pazarlamacı, istemediği

da özgür

farklı

fiyat

uygulaması

yapma konusunda

değildir.

Pazarlamama

karışımı

• Firma, mamulun
•

bir bölüme

Satıcılar

küçük

dikkatli bir

şekilde oluşturulmalıdır:

sınırlı sayıda üretildiği

firmaları

izlenimini verir.

aramaz.

• İstenmeyen pazar bölümlerine zayıf hizmet verilir. Çok çocuklu ailelere
oteller, binanın uç noktalarında, dekorasyonu yenilenmemiş odalar vererek, bu grubu
dışladıklarını ima ederler.
Ferrari F-50

satışında

seçimli pazarlamama stratejisi

uygulanmıştır:

497 adet üretilen Ferrari F- 50 modeli kullanım oranına göre ülkelere tahsis
edilmiştir. Türkiye'nin bu modelden 1 adet hakkı doğmuştur. Öncelikle, bu modeli
almak isteyenler Ferrari distribütörlüğüne başvurmuş, ülke distribütörleri 80 kişi
belirleyip listeyi İtalya'ya yollamışlardır. Listede başvuranların diğer arabaları, kültür
seviyeleri, maddi durumları gibi bilgiler yer almıştır. İtalya'da bu liste 35'e indirilerek
Türkiye'ye geri gönderilmiştir. Bu 35 kişilik liste Türkiye distribütörü Zeytinoğlu
A.Ş tarafından 1'e indirilmiştir. Bu dönemde rol oynayan kriterler, kişinin daha önce
Ferrari kullanıp kullanmadığı, toplum içindeki saygınlığı, kültür seviyesi ve bunu
değerlendirme biçimidir.
Belirlenen kişi çağrılarak siparişi alınmış ve İtalya'ya davet edilmiştir.
Sürücünün ölçüleri alınarak Ferrari kullanım teknikleri öğretilmiştir. Ayrıca aracın
tesliminde yapılan sözleşmede, bu model 5 yıl içinde elden çıkarılırsa bir daha sıfır
Ferrari alamayacağı şartı getirilmiştir. (Zeytinoğlu A.Ş. Ferrari ve Alfa Romeo
Türkiye Genel Distribütörlüğü, 1997)
Bu adımlar sosyal etik açısından tartışılabilir. Ancak her firmanın kendi müş
teri grubunu seçme ve koruma hakkı vardır.

Zahiri Pazarlamama
Bazen bir firma ters etki yaratmak için pazarlamama davranışı içine girer. Daha fazla müşteri istemediği görünümü yaratmak, insana mamulu cazip gösterir. Bir
mamulun sınırlı sayıda olduğunu belirtmek, alıcılara satış için randevu vermek, satmaya gönüllü değilmiş gibi davranmak (tok satıcı olmak) alıcının isteğini arttırır. Bu
strateji antika, yağlıboya tablo, konser bileti gibi mamullerde çok etkilidir.

Sosyal Pazarlamama
Pazarlama tekniklerinin sosyal konularla ilişkili bir şekilde kullanımı konunun
etkisini arttırır (Laczniak, Lusch, Murphy, 1979, 29-36).
Sosyal pazarlama konuları; çocuklara daha iyi bir eğitim,aşı, sağlık taramaları,
doğudaki okullara yardım kampanyaları gibi, daha çok pozitif değerlerin algılan
iletişiminin

masında başarılıdır.

yaları
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Sosyal pazarlama konuları; sigara bırakma, aile planlaması, tasarruf kampangibi, bir alışkanlığın yada bir fikrin değiştirilmesi yönüne çevrildiğinde ise
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problemler ve tepkilerle karşılanır. Sosyal pazarlama konuları vazgeçirme anlamın
da kullanıldığında sosyal pazarlamama'dan bahsedilebilir ve pazarlamama stratejileri
gündeme gelir.
Sosyal pazarlamama, hedef grup tarafından bir meydan okuma ile karşılanır.
Hedef grup, bu alışkanlık değişiminin maliyetinin kendisi için çok yüksek olduğunu
düşünür ve iletişime karşılık vermek istemez (Bloom, Novelli, 1981, 79-88).
İnsanların doğal kaynakları gereksiz bir şekilde kullanmalarından vazgeçirmek için sosyal pazarlamama stratejileri uygulanmalıdır.

Bu nedenle öncelikle tüketici motivasyonunun kaynaklarını
gerekir. Tüketimin kaynağında 2 tür karşılık vardır: (Foxall, 1994,36)

araştırmak

Hedonik karşılıklar, insanlara psikolojik tatmin sağlar. Hedonik tüketim bir
bir mamulle ilgili deneyimlerinin duygusal ve hassas yönü ile ilgilidir ve
tüketici davranışının parlak yönünü gösterir. (Hirschman, Holbrook, 1982,29-36)
Kısaca hedonik karşılıklar haz, memnuniyet, eğlence, zevk, heyecan gibi duygukişinin

lardır.

Enformasyonel karşılıklar ise dokunulabilir menfaatlerdir. İşe yürüyerek giden
birinin benzin masrafından tasarruf etmesi gibi.
Hedonik ve enformasyonel
(Foxall, 1994, 38)

karşılıklar

baz

alındığında

tüketici

davranışları

4

sınıfa ayrılır.

Başarı-

(Accomplishment) Yüksek hedonik ve enformasyonel
ve pahalı bir harcama gibi.

karşılığı

olan

kişisel başarılardır. Gösterişli

Zevk- (Pleasure) Yüksek hedonik karşılığı olmasına
masyonel karşılığı vardır. Güzel bir film seyretmek gibi.
Birikim- (Accumulation) Hedonik karşılığı
yüksektir. Gelecek günler için birikim yapmak gibi.

düşük,

rağmen, düşük

enformasyonel

enfor-

karşılığı

Bakım- (Maintenance) Kişinin psikolojik ve sosyal varlığının grup içindeki
fonksiyonunun devam etmesini sağlamak için düzenli olarak yapılan davranışlardır.
Uyumak, yemek için alışveriş yapmak gibi.

Pazarlama kökenli toplumlarda, sosyal statünün sürdürülmesi tüketim ile
mümkün hale getirilmiştir. Bu davranış biçimi ise kaynakların israfı şeklinde sonuçlanmaktadır. Tatmin isteği çevreye zarar verme şekline dönüşmektedir. Bu nedenle
t4ketici davranışlarının çevre etkili hale dönüştürülmesi mümkündür.

Sosyal Pazarlamama Stratejileri
onel

Çevre etkili tüketici davranışı, birbirini tamamlayan hedonik ve enformasykombinasyonunda sınıflandırılabilir. (Foxall, 1994,40)

karşılıkların

Tüketicinin

doğal kaynakları koruması amaçlı

• Hedonik ve enformasyonel
• Bu

karşılıklar

stratejiler;

karşılıklar tanımlanarak,

en yüksek seviyeye

çıkartılarak

düzenlenmelidir.

337

J. Füsun Sezer

Çevre Etkili Tüketici

Davranışlarının Bazı Sonuçları

Sonuçlar

Davranış

Özel Ulaşım

Otobüsle

Ulaşım

Hedonik

Enformasyonel

İstenmeyen

Kontrol, Kişisellik
Sessizlik, hız, neşe,
güvenlik, koruma

Seyahat süresinin

Trafik tıkanıklığı,
stres, maliyetin
artması ve bakım

Sosyal

ilişkiler, sağlık

kısalması, taşıma

kapasitesi
Maliyet,

sağlıklı

yaşam

Yavaşlık, teşhir,

esneklik yok,
kalabalık,

kontrolsuz
Ev içi enerji

kullanımı

Atıkların imhası

Konfor,

kolaylık

Prestij, sosyal tatmin,
imkanın kolaylığı

Statü, sıcaklık
derecesi

Maliyetler

Göze çarpan tüketim
statüsü

Estetik

yararların

kaybolması,

sosyal

tatminsizlik
Ev içi su

kullanımı

Emniyet, hijyen,
temizlik, kolaylık

Statü, sosyal tatmin,
korunma

hastalıktan

Yergiler, masraf,
fiyatlandırma,

ölçüm

Başarı'ya Göre Özel Ulaşım

Özel arabalar tek bir kişiyi evden işe taşıdığı için çevreyi etkileyen tüketici
girmektedir. Bu davranışlara yüksek hedonik ve enformasyonel
karşılıklar yol açmaktadır.
Bu davranışları, pazarlamama başka alternatifler sunarak değiştirmeye çalış
malıdır. Yol ücretlendirmesi, vergilerin arttırılması bir süre sonra etkisini kaybeder.
Bu nedenle özel arabaya rakipler çıkartılmalıdır. Hızlı tren, sık gelen boş otobüsler
caydırıcı rol oynayabilir.
davranışları arasına

Zevk'e Göre İç Enerji Tüketimi
rahat edeceği düzeyi arayan bir
durumdadır. Isı ve ışık kullanımının hedonik bir düzeyi vardır. Ancak enformasyonel
karşılığı fazla güçlü değildir. Yüksek enerji fiyatları caydırıcı değildir. Pazarlamama,
insanları yükrsek faturalarla caydırmaktansa, onlara daha az enerji tüketerek ve
çevreyi daha az kirleterek nasıl mutlu olunabileceğini öğretmelidir. Ayrıca cimrilik
fikrinin de ortadan kaldırılması gerekir. Cimrilik sosyal onay görmez ve statü kaybı
na neden olur. Isı yalıtımına destek vermek ve gereksiz enerji harcamamak için bir
takım alışkanlıklar (odadan çıkarken ışığın kapatılması gibi) edinmek konusunda
Tüketici

davranışı ısı

ve

ışık kullanımında

yoğunlaşılabilir.

Bir Birikim Problemi Olarak Atıkların İmhası
İlk olarak kişilerin geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konusunda

bilgilendirilmesi gerekir. Gelişigüzel atık imhası düşük bir hedonik karşılık sağlar.
Geri dönüşüme ödeme yapmak ise enformasyonel karşılıkları güçlendirecektir. Şişe338
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ler, plastikler, kağıtlar için yapılan atık biriktirme
azaltacak hedonik karşılıklar güçlenecektir.

kumbaraları, katlanılacak

zahmeti

Bakım Olarak İç Su Tüketimi
gereğinden

fazla yapıldığında doğal kaynak israfıdır. Diğer üç
hedonik ve enformasyonel karşılıkları azdır. Suyun her
zaman mevcut olması lüksü kolayca elde edilebilir, fakat içme, yıkanma ve bahçe
sulama davranışları zenginlik ve güçle bağlantılı değildir.
Suya olan ihtiyaç esnek değildir, yerini tutabilecek başka bir şey yoktur. Ancak
suyun tedbirli kullanılması mümkündür. Yağmur sularının biriktirilerek bahçe sulama ve temizlik işlerinde kullanılması, küçük miktardaki çamaşır ve bulaşık için makinaların çalıştırılmaması gibi tavsiyelerde bulunulabilir.
Sosyal pazarlamamanın bir meydan okuma ile karşılandığı çünkü hedonik ve
enformasyonel karşılıklarının düşük olduğu konusundan bahsedilmişti.
Sonuç olarak;
Su tüketimi de

sınıfla karşılaştırıldığında

• Sosyal pazarlamama genel olarak birtakım bilgilerin öğrenimine dayalıdır.
Tüketici davranışlarının nedenleri araştırılmamakta, hedef grubun davranışlarının
saptanmasında zorluklar yaşanmaktadır. (Bloom, Novelli, .1981 ,80)
• Hedonik ve enformasyonel karşılıklar çevre etkili tüketici davranışlarında
farklılıklar göstermektedir.
• Pazarlama karışımı stratejileri, tüketici motivasyonunun kaynaklarına
duyarlı bir şekilde hazırlanmalıdır. (Foxall, 1994, 4 7)
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