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ÖNSÖZ
Tüketici Davranışları dersi hepimizin tüketici olduğu günümüz dünyasında
tüketiciyi, tüketim olgusunu ve pazarlama ile ilişkisini daha iyi kavramak için
hazırlanmıştır. Konular ele alınırken tüketici davranışı ile ilgili kavramlar ve kuramlar ele
alındı. Bununla birlikte bu kavram ve kuramların uygulama yani pazarlama ve reklam ile
ilişkisi örneklerle açıklanmaya çalışıldı.
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Tüketici Davranışları dersi diğer disiplinler arasında yeni sayılabilecek bir disiplin
olan tüketici davranışları disiplinini öğrencilere anlatmayı ve farklı disiplinlerle ilişkilerini
göstermeyi amaçlamaktadır. Öncelikle tüketicilerin davranışlarını şekillendiren temel
nedenler ve bu nedenlerin iletişim, pazarlama ve reklamcılık alanlarında nasıl
kullanılacağını değerlendirilecek. Bu bakış açısıyla tüketici davranışları pazarlama
kavramlarıyla birlikte ele alınacak, tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik ve
sosyolojik faktörler, tüketici modelleri incelenecek.
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1.TÜKETİCİ DAVRANIŞINA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bölüm: TÜKETİCİ DAVRANIŞINA GİRİŞ
1.1. Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Yeri ve Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tüketici davranışının pazarlamadaki yeri ve önemi nedir?

2)

Tüketici ve müşteri kimdir?

3)

Tüketici davranışı kavramı ve özellikleri nelerdir?

4)

Reklamcılıkta tüketici davranışının önemi nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tüketici davranışları

Disiplin olarak tüketici
davranışını kavramak

Tüketici ve müşteri
kavramları

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Farklarını öğrenmek, doğru
kullanmak

4

Anahtar Kavramlar


Tüketici



Müşteri



Tüketici davranışı

5

Giriş
Tüketici davranışı; Ekonomik, Pazarlama, Psikoloji ve Sosyoloji bilim dallarını
ilgilendiren önemli bir konu durumundadır. Tüketici davranışı, pazarlamabiliminin en dinamik
yönünü oluşturur.
Modern pazarlama anlayışına göre tüketici, pazarlama çabalarının odak noktasını
oluşturmaktadır. Günümüzün rekabet ortamında işletmeler, tüketici istek ve gereksinimlerine
uygun mal ve hizmetler üreterek, bu gereksinimleri tatmin etmeleri ölçüsünde başarılı
olabilirler. Bu nedenle tüketici davranışlarını analiz etmek ve anlamak büyük önem
taşımaktadır.
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1.1. Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Yeri ve Önemi
Tüketici davranışının pazarlama karmasındaki yerini kavrayabilmek için, bir tüketici
olarak nasıl davrandığımızı anlamak iyi bir başlangıç olacaktır.
Yaşamımızın büyük bir bölümü tüketim ve tüketimle ilgili konularda uğraşlar vermekle
geçer. Birer tüketici olarak; ihtiyaçlarımızı karşılama sürecine gireriz, ürünleri karşılaştırır,
mağazaları dolaşır, çevremizdeki kaynaklardan bilgiler toplar, reklamları seyreder, alışveriş
için en uygun zamanı seçer, aldıklarımızı tüketir ve tüketim sonrası da ihtiyacımızın karşılanıp
karşılanmadığını değerlendiririz.
Tüketici davranışları incelenerek cevaplanmaya çalışılan sorular aşağıdaki başlıklar
altında toplanabilir:
Pazarımızı oluşturan tüketiciler kimlerdir?
Ne satın alırlar?
Ne zaman satın alırlar?
Satın alma kimlerle ilgilidir? (kim ya da kimler için satın alırlar?)
Neden Satın alırlar?
Nereden satın alırlar?
Ne kadar ve ne sıklıkla satın alırlar?
Aldıklarını nasıl kullanırlar ve elden çıkarırlar? (Odabaşı,2003:16)
Bu tür ve benzeri soruları cevaplarının pazarlama yöneticilerini neden yakından
ilgilendirdiği aşağıda verilen üç açıklama ile daha iyi kavranabilir.
Kuruluşların pazarlama uygulamalarına tüketicilerin tepkisi, başarı ve başarısızlığın
göstergesi olabilmektedir.
Çağdaş pazarlama anlayışı tüketicinin ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama
karması geliştirmeyi gerekli kılmaktadır.
Tüketici davranışlarının her yönüyle anlaşılması, onların pazarlama stratejilerine
gösterebilecekleri tepkilerin önceden kestirilebilmesini olası kılar. (Odabaşı, 2003:17)
Tüketici davranışlarının önceden incelenmesi, geliştirilecek pazarlama karmasının
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına tam olarak uymasını sağlayıcı bilgiler toplamak anlamına
gelir.
Toplanan bilgilerle strateji geliştirmek kolaylaşır ve arzulanan sonuçların elde edilme
olasılığı artar.
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Sonuç olarak, beklenen performans ile gerçekleşen performans arasındaki farklar azalır.
Pazarlamanın esasını, satın alan ile satıcı arasında gerçekleşen bir eylem olan
“mübadele” (exchange) oluşturur. Mübadeleyi bir süreç olarak açıklamaya çalışan bir model
kapsamında mübadelenin temel unsurları şöyle belirlenmiştir. (C.L. Bovee,
M.J.Houston’danakt Odabaşı,2003:18)
Mübadele için en az iki kişi gereklidir.
Her iki tarafın diğerinin ilgisini çekebilecek bir şeyi (teklifi) olmalıdır.
Her iki taraf da iletişim kurma ve ileti gönderebilme yeteneğinde olmalıdır.
İki taraf da birbirlerinin teklifini kabul ya da reddetmede özgür olabilmelidir.
Bir diğer tarafın teklifini kabul ve arzu edebilmek için istekli olmalıdır.
Mübadele sürecinin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için, belirtilen koşulların
olmasının yanı sıra, tüketicinin ihtiyaçlarının bilinmesi zorunluluğu vardır. Tüketicinin
davranışının bilinmesi pazarlama çalışmaları için kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Geçmişte pazarlama yöneticileri, tüketici davranışını satış eylemlerine neden olan satın
alma kararı ile eş anlamlı değerlendirmişlerdir. Ancak, günümüzde, çağdaş pazarlama
felsefesinin gereği olarak satın alma öncesi ve sonrası davranışların incelenmesi zorunluluk
göstermiş, dolayısıyla mübadele (exchange) eylemi de zenginlik ve derinlik kazanmıştır.
Çağdaş pazarlama ya da tüketici yönlü pazarlama anlayışı yaklaşımı, bir evrim
sonucunda oluşmuştur.
Bu evrimin günümüzdeki uygulamalarına ve boyutlarına gelmeden önce “ürün/üretim
yönlü” ve “satış yönlü” pazarlama anlayışlarının geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Bu yaklaşımlar, aynı ülkede, aynı dönemde e aynı sektör içinde farklı kuruluşlar
tarafından farklı olarak benimsenebilmektedir. Ancak her kuruluşun benimsemeye ve uyum
göstermeye çalıştığı yaklaşımın “çağdaş pazarlama anlayışı” olduğu söylenebilir.
Ürün Yönlü Yaklaşım
Kaliteli ve verimli üretim ve buna ulaştıracak örgütlenme geçerlidir. Ne üretilirse satılır
düşüncesi hakimdir.

Üretim ve Ürün

Endüstriyel Örgüt

Düşük Maliyetler
ve Fiyatlar
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Satış Yönlü Yaklaşım
Kısa dönemli planlar söz konusudur. Satıcının ihtiyaçları ön plandadır. Yüksek satış ile
yüksek karlara ulaşılacağı umulur. Daha çok, satıcı piyasasının hakim olduğu durumlarda
uygulanmıştır.

Satış

Satış ve Reklam

Yüksek Satış
Hacmi ve Karlılık

Tüketici Yönlü Yaklaşım
Tüketicilerin ihtiyaçlarının tatmini ve bunu sağlayacak bütünleşik eylemler yapılır.
Tüketici ihtiyaçlarının tatminine yönelik ürünlere ağırlık verilir. Uzun dönemli karın ancak bu
şekilde sağlanabileceği düşüncesi hâkimdir.

Tüketiciler

Bütünleşik
Pazarlama
Eylemleri

Tüketicinin
Tatmini Yoluyla
Karlılık

Çağdaş pazarlama eylemleri, tüketicinin ihtiyaç ve isteklerinin tatminini hedef alır.
Tüketicinin nasıl tatmin olabileceğini bilmek için ise tatmin olmaya ya da olmamaya etki eden
etmenlerin incelenmesi ve bilinmesi gerekir.
Tüketici davranışının tutarlı bir biçimde anlaşılması, pazarlama stratejisinin uzun
dönemli başarısı için hayati önemdedir. Aslında tüketici davranışlarının anlaşılması, çağdaş
pazarlama anlayışı ve uygulamalarının temel taşını oluşturmaktadır.
Buraya kadar pek çok kez “tüketici” terimi kullanıldı.
Peki nedir tüketicinin anlamı?
Tüketici, son kullanım amacıyla kendisinin ya da ailesinin gereksinimlerini gidermek
üzere ürün ya da hizmet satın alan ve kullanan kişiler olarak tanımlanır.
Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan tüketici ve müşteri, birbirleriyle karıştırılan
kavramlardır. Aradaki farkı müşteri terimini tanımlayarak anlayalım.
Müşteri, belirli bir firma ya da mağazadan sürekli alışveriş yapan kişidir ve her zaman
belirli bir firmayla anlam bulur.
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Örneğin, Migros’tan sürekli alışveriş yapan bir kişi, bu firmanın müşterisidir. Firmalar
açısından tüketici ve müşteri kavramlarının farklılaşan yapısı, farklı reklâm stratejilerinin
geliştirilmesini gerekli kılar.
Her ne kadar pazarlamada tüketicileri müşteri konumuna getirebilecek etkili stratejiler
geliştirmek amaç olsa da bu amaca ulaşmak için öncelik,tüketicileri anlamak ve tatmin etmektir.

Tablo 1: Satın Alma Süreci Olarak Tüketici Davranışı (Kaynak: VELİOĞLU:88)
Tüketici davranışı kavramını anlamak için kendimizden yola çıkabiliriz. Çünkü hepimiz
birer tüketiciyiz. Hepimiz ihtiyaçlarımızı karşılamak, arzu ve isteklerimizi tatmin etmek bazen
de sosyal da kültürel nedenlerle tüketime yöneliriz.
Tüketici, son kullanım amacı ile kendisinin ya da ailesinin ihtiyaçlarını gidermek üzere
malya da hizmet satın alan ve kullanan kişiler olarak tanımlanırken müşteri ise belirli bir firma
ya da mağazadan sürekli alışveriş yapan kişilerdir. Tüketici davranışı; ürünlerin (mal+hizmet),
elde edilme, değerlendirme, kullanım ve elden çıkarılmasını kapsayan karar verme sürecidir.
Reklâmın tek değeri, markaların ticari hedeflere ulaşmalarına yardımcı olma
yeteneğindedir. Bu da ölçülebilen bir şey olan “reklâmın tüketici davranışına etki düzeyi” ile
belirlenir.
Tüketici davranışı; ürünlerin (mal+hizmet), elde edilme, değerlendirme, kullanım ve
elden çıkarılmasını kapsayan karar verme sürecidir. Ancak tüketici davranışının sadece ürün ve
hizmetlerin satın alınması sırasında gösterdiği davranışlar olarak algılanması, beraberinde
geliştirilecek reklâm stratejilerinin de sınırlı kalmasına neden olur. Oysa tüketici davranışı;
sadece ürün ya da hizmetlerin satın alma sırasındaki davranışlarını değil, satın alımdan önce ve
sonra görülen davranışları da kapsar. Tüketicilerin zihninde başlayan bu süreç, bir gereksinimin
ortaya çıkması ve bu gereksinimi gidermek amacıyla seçeneklerin değerlendirilmesiyle sürer.
Tüketici davranışı sadece satın alma olayı ile sınırlı kalmayan, satın alma öncesi, satın
alma ve satın alma sonrasını da kapsayan bir süreçtir.
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Tüketici davranışı, yönetim bilimi içinde yer alan uygulamalı bir disiplindir. 1950’li
yıllarda pazarlama kavramıyla birlikte gelişim sürecine başlayan ve pazarlama biliminde bir alt
disiplin olarak gelişen genç bir bilim dalıdır. Pazarlamada her şey tüketiciyi ve davranışını
anlama ve uygun stratejiler geliştirme üzerine kuruludur. Bu anlamda pazarlamacılar
vereklamcılar, tüketicilerin farklılaşan istek ve gereksinimlerini anlayarak, uygun pazarlama ve
reklâm stratejileri geliştirmek durumundadır. Çünkü strateji geliştirmek, amaçlara
ulaşmayönünde rakiplerle mücadelede kullanılan bir oyun planıdır.
Çağdaş pazarlama, tüm örgütsel stratejilerin yaşama geçirilmesinde başlangıç noktasını
“tüketici” olarak benimseyen bir anlayışı esas alır. Bu anlayışta amaç, tüketicilerin istek ve
gereksinimlerini % 100 tatmin etmektir. Bu amaçla tüketicinin ne istediğini ve nasıl tatmin
olacağını bilmek örgütsel düzeyde uzun dönemli başarıda kaçınılmaz öneme sahiptir.
Çünkü tüketicilerin sevdiği ve sevmediklerini anlamak, geniş çaplı tüketici davranışı
çalışmalarıyla gerçekleşir. Ancak merkeze alınan tüketici davranışı analizi çok boyutlu bir
süreç olarak oldukça karmaşık ve dinamik olma özelliğine sahiptir.
Bu noktada firmaların mevcut kaynaklarını yöneltecekleri hedef kitleleri belirlemek
başlangıç noktası kabul edilir. Hedef kitlelerle kurulmak istenen iletişimin önemli bir aracı
olarak reklâm da firma ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde belirleyicidir.
Tüketici davranışını anlamada temel olarak aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi hedef
pazarı kimlerin oluşturduğu, firmanın ve rakiplerinin ürünleri ve bu ürünler hakkında
tüketicilerin düşünceleri ile tüketicilerin ürün ve reklâmlara yönelik tutumlarının neler olduğu
sorularına yanıt aranır. Tabloda sabun üretimi gerçekleştiren bir firmanın tüketici araştırmasına
yönelik soru örnekleri yer almaktadır.
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Sabun Üreten Bir Firmaya Yönelik Tüketici Araştırması Örneği
Pazarı kimler oluşturmaktadır?

Aile, çocuk, erkek, kadın

Kullanıcı

Pazara ne satılmaktadır?

Sabun, normal, ilaçlı,

Nesneler

gliserinli bitkisel, markalı
Satın alma sürecine kimler katılmaktadır?

Aile, çocuk, erkek, kadın

Örgütler

Nasıl satın alınmaktadır?

Nakit, kredi kartı,

Süreçler

internetten sipariş
Ne zaman satın alınmaktadır?

Aylık, haftalık, doktor

Zaman

tarafından önerilince
Nerede satılmaktadır?

Süpermarket, perakende

Satış yeri

Ne amaçla satılmaktadır?

Temizleyici, banyo, taze his

Amaç

Kaynak: Khan,2006: 6’dan Aktaran VELİOĞLU:89
Reklâm stratejisi Cheerios kullanıcılarına ulaşacağı-umut edilen- temel araçları
tanımlayarak sürer.
Bu araçlar, KCF farkındalığı yaratmak, tüketici tercihini artırmak ve benzerlerini
içerebilir. Yaratıcı ve yenilikçi reklâm stratejisinin amacına ne oranda katkıda bulunduğu;
başlangıcı, tüketici davranışını analizle başlayan pazarlama stratejileriyle örtüşebilme oranında
yaşam bulur.
Tüketicilerin neler aldıkları, nasıl, nereden, ne zaman ve ne kadar aldıkları tamamen
algılara, benliğe, sosyal ve kültürel alt yapıya, yaşa, aileye vb. birçok içsel ve dışsal faktöre
bağlıdır.
Bu durum beraberinde tüketici davranışlarının anlaşılmasının önemini ve reklâm
stratejilerindeki rolünü ortaya koymaktadır.
Reklâm stratejisinde yaratıcılık; doğru kişilere fikir sunabilme gücüne bağlıdır.
Reklâmda yaratıcılık, hedef pazarın özelliklerini göz önüne alan, tüketicini ilgisini yakalayan
ve ürünün farklılığını derecelendirebilen özellikler taşımalıdır. Bu çerçevede atılacak ilk adım,
pazarlama stratejisi çerçevesinde etkili bir tüketici davranışı analizi gerçekleştirmektir.
Konumlandırma ise hedef pazarı oluşturan tüketicilerin zihninde farklı bir yer elde
etmek ve firmaya en büyük faydayı sağlayacak şekilde tüketici zihnine markayı yerleştirmektir.
Kısaca 4P olarak ifade edilen pazarlama karması (bileşenleri); ürün (product), fiyat (price),
dağıtım (place) ve tutundurma (promotion)dan oluşur.
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Ürün; tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin eden her şeydir. Değişime konu olan
şeyin değeri, fiyat olarak ifade edilirken, dağıtım; üretici ile tüketici arasında köprü görevi
üstlenen,tüketicilere yer ve zaman faydası sağlayan önemli stratejilerdendir.
Tutundurma ise reklâm, kişisel satış, halkla ilişkiler-duyurum ve satış tutundurma gibi
önemli iletişim araçlarını kapsayan, firmaların denetiminde yürütülen ve tüketicileri ikna
etmeye dayalı süreçtir.
Tüketici davranışının karmaşıklığı ve değişkenliğine bağlı olarak genel bir davranış
modeli ortaya koymak mümkün olmasa da tüketicilerin olası davranışını etkileyecek faktörleri
belirlemek ve anlamak, tüketici davranışlarının anlaşılmasında ve etkili reklâm stratejileri
geliştirmede temel noktadır. Tüketiciler için karar verme, beş aşamalı bir süreçtir; sorunun
belirlenmesi (İhtiyacın ortaya çıkması), bilgi ve seçeneklerin aranması, seçeneklerin
değerlendirilmesi, satın alma kararı ve satın alma sonrası değerlendirme.
Tüketici davranışının araştırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının en önemli
nedeni, insan yaşamında oynadığı roldür. Çünkü her insan bir tüketicidir. Pazarlama
yaklaşımlarının tüketiciye odaklandığı günümüzde, üretimin başlangıç noktasını oluşturan
tüketici talepleri ve ihtiyaçları, her iş kolunda etkisini giderek hissettirmektedir. Reklâm, tek
başına gerçekleştirilen, bağımsız bir faaliyet değildir. Reklâmın tek değeri, markaların ticari
hedeflere ulaşmalarına yardımcı olma yeteneğindedir. Bu da ölçülebilen bir şey olan “reklâmın
tüketici davranışına etki düzeyi” ile ortaya konur.
İnsan, çeşitli içsel ve dışsal faktörlerden etkilenen ussal ve duygusal bir varlık olma
özelliği taşır. Tüketicilerin neler aldıkları, nasıl, nereden, ne zaman ve ne kadar aldıkları
tamamen algılara, benliğe, sosyal ve kültürel alt yapıya, yaşa, aileye vb. birçok içsel ve dışsal
faktöre bağlıdır. Bu durum beraberinde tüketici davranışlarının anlaşılmasının önemini ve
reklâm stratejilerindeki rolünü ortaya koymaktadır.
Reklâmın, pazarlama stratejilerinde ve tüketici davranışında önemi şu şekilde
sıralanabilir;
 Reklâm talebi uyaran önemli bir pazarlama aracıdır. Ürünün ulaşılabilirliğini
göstererek, gizli kalmış ya da farkında olunmayan gereksinimlerin uyarılmasını sağlar.
 Rakiplerin hamlelerine karşılık verir. Diğer tutundurma karması elemanlarıyla
birleştirilerek rakiplere karşı bir silah gibi kullanılır. İşletmenin sunduğu ürünü rakip
ürünlerden ayırarak marka kişiliği oluşturur.
 Marka tercihini geliştirir. Ürünler istenilen kalite, hizmet ve değerde sunulduğunda
müşteri memnuniyeti yaratır. Tutarlı reklâm marka tercihini güçlendirir. Tatmin olmuş
müşteri ağızdan ağza iletişimi de kullanarak firmaya değer sağlar.
 Satışları artırarak maliyetleri düşürür, daha fazla üretildiğinde üretim maliyetlerinin
düşmesine neden olur (ölçek ekonomisi).
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 Marka imajı oluşturur. Marka imajı reklâmda kullanılan olumlu görüntülerle tüketici
zihnine yerleştirilir. Marka tüketicilere belirli bir düzeyde kalite, hizmet ve faydanın
verileceğiningarantisi gibidir. Bu nedenle firmalar marka değerlerini yükselmesini ister.
 Yenilikçiliğe ve yeni ürün gelişimine teşvik ederek ürünün demode olma riskini
azaltır. Daha fazla yenilik satışları arttıracağından, artan satışla yenileme maliyetleri düşürür.
 Reklâm, tüketicilere bilgi vererek, doğru ürün seçimlerinde yardımcı olur. Reklâm ilgi
yaratmada ve iletişimde çok hızlı ve etkili bir yöntemdir. Reklâm kısa sürede büyük izleyici ve
okuyucu sayısına ulaşabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici ve müşteri kavramlarının ne olduğu aralarındaki farkı, tüketici davranışlarının
pazarlama ve reklamcılık açısından yeri ve önemi bu bölümde incelenen konular oldu.
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Bölüm Soruları
1) “Son kullanım amacıyla kendisinin ya da ailesinin gereksinimlerini gidermek üzere ürün ya
da hizmet satın alan ve kullanan kişiye ….................denir.

a)

Müşteri

b)

Üretici

c)

Tüketici

d)

Aracı

e)

Toptancı

2) “Belirli bir firma ya da mağazadan sürekli alışveriş yapan kişiye .tüketici denir. Her zaman
belirli bir firmayla anlam bulur.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

a)

Doğru

b)

Yanlış

3) Aşağıdakilerden hangisi kısaca 4P olarak ifade edilen pazarlama karmasını oluşturan
bileşenlerden biri değildir?
a)

Kalite

b)

Ürün

c)

Fiyat

d)

Dağıtım

e)

Tutundurma

4) Aşağıdakilerden hangisi mübadelenin temel unsurları arasında yer almaz?
a)

Her iki taraf da teklifi kabul etmek durumundadır.

b)

Mübadele için en az iki kişi gereklidir.

c)

Her iki tarafın diğerinin ilgisini çekebilecek bir şeyi (teklifi) olmalıdır.

d)

Bir diğer tarafın teklifini kabul ve arzu edebilmek için istekli olmalıdır.

e)

İki taraf da birbirlerinin teklifini kabul ya da reddetmede özgür olabilmelidir.
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5)
“.Reklâm stratejisinde yaratıcılık; doğru kişilere fikir sunabilme gücüne
bağlıdır. Reklâmda yaratıcılık, hedef pazarın özelliklerini göz önüne alan, tüketicini ilgisini
yakalayan ve ürünün farklılığını derecelendirebilen özellikler taşımalıdır.” İfadesi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

6. “Konumlandırma ise hedef pazarı oluşturan tüketicilerin zihninde farklı bir yer elde
etmek ve firmaya en büyük faydayı sağlayacak şekilde tüketici zihnine markayı
yerleştirmektir.” Tanımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)

Doğru

b)

Yanlış

7. “Reklâmın, pazarlama stratejilerinde ve tüketici davranışında etkisi yoktur.” İfadesi
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

8.”…………; tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin eden her şeydir.”Tanımında boş
yere ne gelmelidir?
a.Müşteri
b. Üretici
c.Tüketici
d. Tüketim
e. Ürün
9. “…………………..; ürünlerin (mal+hizmet), elde edilme, değerlendirme, kullanım
ve elden çıkarılmasını kapsayan karar verme sürecidir.Tanımında boş yere ne gelmelidir?
a. Satın almasüreci
b. Üretimsüreci
c.Tüketicidavranışı
d. Aracısüreci
e. Kararsüreci
17

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) a, 5) a, 6). a, 7).b, 8).e, 9) c
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2. TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA STRATEJİSİ İLİŞKİSİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA STRATEJİSİ İLİŞKİSİ
2.1.Pazarlama Analizi
2.1.1. Tüketici
2.1.2. Firma (Dışsal Analiz)
2.1.3. Rekabet
2.1.4. Koşullar
2.2.Pazar Bölümleme
2.2.1.Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
2.2.1.1.Pazar
2.2.1.2. Hedef Pazar Seçimi
2.2.1.3.Konumlandırma
2.2.1.3.1.Ries ve Trout’a Göre Tüketicilere Yönelik Konumlandırma Mesaj Türleri
a)Tüketicilerin zihnindeki mevcut marka konumunu doğru mesajlarla güçlendirme
stratejisi
b) Tüketiciler için görülen potansiyel bir pazar boşluğunda değer yaratma stratejisi
c) Konumlandırmama ya da yeniden konumlandırma stratejisi
2.2.1.3.2.Konumlandırma Stratejileri
a) Ürün Niteliğine Göre Konumlandırma
b) Ürünün Sağladığı Yarara Göre Konumlandırma
c) Kullanıma Göre Konumlandırma
d) Ürün Kullanıcılarına Göre Konumlandırma
e) Rakiplere Göre Konumlandırma
2.2.1.3.3. Başarılı Bir Konumlandırma Sürecini Olumsuz Yönde Etkileyebilecek Öğeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Pazar analizi hangi aşamalardan oluşur?

2)

Pazar bölümleme nedir?

3)

Konumlandırmanın amacı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Pazar analizi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Pazar analizi yapabilmek
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Anahtar Kavramlar


Pazar analizi



Pazar bölümleme



Konumlandırma
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Giriş
Çağdaş pazarlama anlayışının odak noktasında tüketici yer aldığı için etkili bir
pazarlama stratejisinin geliştirilebilmesi için tüketici davranışlarını anlamak önem
taşımaktadır.
Pazarlama stratejisi, firma amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan ayrıntılı plandır.
Bu çerçevede atılacak ilk adım, pazarlama stratejisi çerçevesinde etkili bir tüketici
davranışı analizi gerçekleştirmektir.
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2. TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA STRATEJİSİ
İLİŞKİSİ
Pazarlama Stratejisi ve Tüketici Davranışı
(i) Pazarlama Analizi
(a) Tüketici
(b) Firma (Dışsal Analiz)
(c) Rekabet
(d) Koşullar
(ii) Pazar Bölümleme
(iii) Hedef Pazar Seçimi
(iv) Konumlandırma
(v) Pazarlama Karması Stratejisi
e) Ürün
(f) Fiyat
(g) Dağıtım
(h) Tutundurma
(iv) Tüketici Karar Verme Süreci
(i) Sorunun belirlenmesi (ihtiyacın ortaya çıkması)
(j) Bilgi ve seçeneklerin aranması
(k) Seçeneklerin değerlendirilmesi
(l) Satın alma kararı
(m)Satın alma sonrası değerlendirme
Kaynak: Khan,2006: 8’den Uyarlayan VELİOĞLU:91

2.1.Pazarlama Analizi
Firmaların ana amacı, öncelikle müşteri değeri yaratmaktır. Bu nedenle pazarlama
analizi; tüketici, firma, rakipler ve koşulların anlaşılmasını gerektirir. Yüksek bir değer
yaratmak da tüketicilerin gereksinimlerinin, rakiplerin ve koşulların iyi anlaşılmasını gerekli
kılar. Yaratıcı
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reklâm stratejisi geliştirmede çoğu kez, zaman alıcı ve gereksiz olarak görülen
pazarlama analizinin, reklâmların yüzde 60’ının etki yaratmadaki yetersizliği karşısında önemi
de hızla artmıştır. Bu analiz, yaratıcı insanların kendi içgüdüsel hareketlerini odakladıkları
tüketicileri anlamalarını sağlayan temel girdi niteliğindedir.
Pazarlama analizi kapsamında ele alınması gereken ögeler:

2.1.1. Tüketici:
Tüketici, mal ya da hizmetler için satın alma karar sürecini etkin kılan kişidir. Bununla
birlikte tüketici kavramı, sadece ürünü satın alan olmanın ötesinde ürünü kullananları da ifade
eder. Örneğin, en temel tüketim birimi olarak ailede, fertlerin ayrı ayrı belirli ürünlere karşı
nasıl karar aldıkları, önemli konulardandır. Örneğin, bir ürün için ailenin bir üyesi temel
kullanıcı olabilmesine karşın bu ürünü satın alma sürecinde karar veren ve satın almayı
gerçekleştiren farklılaşabilir. Genellikle ailedeki erkek üyelerin (baba, erkek çocuk, dede vb.)
pijama ve çamaşırlarını annelerin alması bu duruma örnektir.
Bu nedenle oluşturulacak reklâm stratejilerinde, ailede tüketim sürecine ilişkin sürekli
değişen resme dikkatle bakmalıdır. Dinamik toplumlarda bu görevler zaman içinde sürekli
değişim gösterir.

2.1.2. Firma (Dışsal Analiz):
Endüstri ve pazarlama araştırmacılarından geri bildirimlerin alınmasına dışsal analiz
adı verilir. İçsel analiz ise örgüt içindeki satış gücü miktarı ve diğer faktörlerin ve firmanın
finansal durumunun ortaya konulmasıdır.

2.1.3. Rekabet:
Pazarlama analizinde, rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması, firmanın
etkili hareket planının oluşturulmasında önem taşır.
Günümüzün yoğun rekabet ortamında firmalar için önemli olan “ne yaptıkları”ndan çok
“rakiplerinden farklı ne yaptıkları” konusudur. Bu nedenle rakip firmaların uyguladıkları ve
uygulayacakları stratejilerin analizi başarıya giden yolda itici güçlerdendir.

2.1.4. Koşullar:
Yaşayan bir sistem olma özelliğiyle firmalar, son derece dinamik ve değişken pazar
koşullarında faaliyet göstermektedir. Bu koşullar firmalara bir taraftan yeni fırsatlar sunarken,
diğer taraftan tehditler de oluşturabilmektedir. Teknolojik gelişmeler, yasal ve politik olaylar,
ekonomik tahminler, demografik değişmeler ve birçok koşul, firmaların gelecek yönelimli
stratejilerinin temel belirleyicilerindendir.
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2.2.Pazar Bölümleme
Günümüzde tüketici zevk, beğeni ve tercihleri sürekli çeşitlenmekte ve pazarlar da daha
karmaşık hale gelerek, çok daha küçük parçalara ayrılmaktadır. Bu çerçevede kültür ve
teknoloji, standartlaşmayı önleyen önemli etmenler olarak karşımıza çıkar. Tutundurma
araçlarının hızla artması, dağıtım kanallarının tüm pazara ulaşamama durumu ve artan
maliyetberaberinde tüm pazar yönteminin adeta yok oluşuna neden olmaktadır. Günümüzün
değişen koşullarına bağlı olarak çoğu firma için atılacak ilk adım, pazar bölümleme olarak
Belirlenmekte ve pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma stratejileri,
hiyerarşik ve sıralamasının değişiminin olanaklı olamayacağı bir yapıda kabul edilmektedir.

2.2.1.Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
Pazar bölümleme, başarılı reklâm stratejileri oluşturmada güçlü bir pazarlama aracıdır.
Firmalar için başarılı olmanın tek koşulu “farklılık yaratabilmek” tir. Hem tüketicilerin
gereksinimlerinin ve satın alma eylemlerinin farklılaşması, hem de firmaların farklı Pazar
bölümlerine hizmet verme yeteneklerinin birbirinden farklı olması, pazar bölümlemenin
firmalar için önemli bir rekabet aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, on kişiye “ne tür
müzikten hoşlanırsınız?” diye sorduğunuzda, on farklı yanıt alabilme olasılığınız yüksektir.
Ayrıca tüketicilerin tercihleri, zaman içinde değişiklik gösterebilmektedir.
Bu nedenle,firmaların tüketicilerini, müşteri konumuna getirebilmeleri için istek ve
gereksinimlerinin doğru tanımlanmaları ve karşılanmaları zorunludur. Bir taraftan firmaların
kaynaklarının sınırlı olması, diğer taraftan ise tüketicilerin tatmin edilmelerinin gerekliliği
beraberinde Pazar bölümlemeyi önemli bir araç durumuna getirmiştir. Bu çerçevede firmaların,
pazarı bölümleyerek hedef pazarları tahmin etme çalışmaları başarılarının da yol haritası
olmaktadır. Örneğin Levi Strauss 1980’li yıllara kadar tek tip jean üreterek ve “Herkes için
Levi’s” mesajıyla tüm pazara yönelerek pazar lideri konumunu korumuştur.
Ancak 80’li yılların başından itibaren Levi’s bu stratejiyle başarılı olamayacağını
görmüştür. Çünkü satışları, 1981 yılında 516 milyon $’dan 1988 yılında 400 milyon $’a
gerilemiştir. Firma yöneticileri kısa zamanda sorunun pazar bölümlemeye gitmeyle
çözümleneceğinin farkına varmışlardır. 1987 yılı sonu ve 1988 yıllarında pazar bölümleme
stratejilerine yönelik atılan adımlarla beraber Levi’s, günümüzün başarılı pazar liderlerinden
biri konumuna hızla ulaşmıştır.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken, sektör bölümü ile pazar bölümünü birbirine
karıştırmamaktır.

2.2.1.1.Pazar Bölümleme:
Firmaların ürün/mal ve hizmet sunduğu tüketiciler bütünüdür. O halde Pazar
bölümleme, tamamen tüketicilerin özelliklerine bağlı yapılabilir. Örneğin bir otomobil firması
hedef pazarını genç tüketiciler ya da orta fiyat düzeyinde otomobil tercih eden tüketiciler
şeklinde belirleyebilir. Ancak bu firmanın pahalı-orta-ucuz fiyatlı otomobiller şeklinde
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bölümlemesi söz konusu değildir. Çünkü burada ifade edilen ayırım, pazara değil ürüne
dayalıdır ve tamamen sektörel bölümlemeye karşılık gelmektedir.
Tüketici pazarını bölümlemede, sektör bölümü ile pazar bölümü birbirine
karıştırılmamalıdır.
Tüketiciler pazarı; demografik (yaş, cinsiyet, gelir, kuşak, vb.), psikografik (sosyal sınıf,
yaşam biçim, kişilik, vb.) ve davranışa dayalı (ürün kullanım sıklığı, ürün yararı, kullanım
durumu, kullanım oranı, bağlılık derecesi, vb.) ölçütlere göre bölümlenebilir. Reklâm stratejisi
geliştirmede, pazar bölümleme ve reklâmın ulaşması istenen tüketicileri (hedef pazarı)
belirlemek son derece önemli iken kullanılan ölçütlerin ölçülebilirliği de o derece önemlidir.
Örneğin, demografik ölçüt yaş, cinsiyet, gelir vb. gibi somut bilgileri içerir.
Ancak reklâm kampanyası hazırlayan yaratıcı kişiler için demografik bilgiler tek başına
yeterli değildir. Bunu nedeni, demografik analizlerin ham olmasıdır. Gelir grupları, yaş grupları
ve diğer basit sınıflandırmalar belli grup üyelerinin, belli bir markayı neden satın aldığını
anlamada çok fazla yardımcı olamaz. Bu nedenle olası ölçütlerin çeşitlendirilmesi ve aynı anda
birden çok ölçütün birlikte tercih edilmesi yaratıcı reklâmcılık için önerilen yollardandır.
Örneğin yaratıcı insanlar, psikografik bilgiyle hedef pazarın yaşamlarına, alışkanlıklarına,
beğenilerine ve hobilerine odaklanarak kampanyanın bu bilgileri yansıtmasını sağlayabilirler.
Bu yol ile hedef tüketici bir ayna gibi reklâmda kendini görme olanağına ulaşabilir.

Tablo 2: Örnek uygulama

2.2.1.2.Hedef Pazar Seçimi
Bir firma, pazar bölümlerini ve fırsatlarını belirledikten sonra hangi pazar bölümü ya da
bölümlerini hedef alacağı kararını vermelidir. Pazarlamacılar giderek iyi tanımlanmış ve
olabildiğince küçük hedef pazarlara ulaşabilmek için çoklu değişkenlere dayalı Pazar
bölümlendirme eğilimindedir. Bu nedenle bir banka hedef pazarını sadece zengin olan
emekliler olarak belirlemekten öte bütün emekliler kapsamında; mevcut gelir düzeyi, varlıkları,
tasarrufları ve risk tercihlerine bağlı bölümlere ayırarak seçebilmektedir. Yoğun bir mesaj
bombardımanının yaşandığı günümüzde tüketici, kendine yetecek kadar bilgiyi arzulamaktadır.
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Bu da mesajların, belirli hedef kitleleri temel alan, açık, net ve anlaşılır olmasını gerekli
kılar. Teknoloji etkisiyle radyo, T.V., telefon, posta hizmetleri, uydular, telli ve telsiz
haberleşme, kütüphaneler, basılı medya, veri ve bilgi nakli gibi iletişimin farklı araçlarla
gerçekleştirilen farklı fonksiyonları giderek birbiriyle bütünleşmektedir. İletişim medyası da
giderek genel bir hedef kitleye yönelmektense belirli hedef kitlelere yönelmeeğilimi
taşımaktadır. Reklâm stratejisi oluşturmanın önemli adımlarından olan hedef Pazar seçiminde,
pazarın özelliklerini doğru belirleyerek reklâm yaratılmalıdır.
Mesajın kime, hangi sosyal ve ekonomik gruplara, hangi coğrafi bölge ve yerleşim
alanına gideceği doğrubelirlenmelidir. Örneğin okul çocuklarını hedef alan ve okul ayakkabısı
üretim-satışı gerçekleştiren bir firma için reklâm, okul kıyafetleriyle markalı ayakkabılarını
giyen ve mutlubir biçimde okula giden çocukları temel almalıdır.

2.2.1.3.Konumlandırma
Konumlandırma, firmanın hedef pazara sunduğu ürünlerin ve imajın tanınmasını sağlar.
Bir firmanın konumlandırmasının zayıf olması, pazarının da zayıf olması durumunu yaratabilir.
Eğer bir firma için konumlandırma başarılı olursa, bu konumlandırma stratejisine bağlı
olarak farklılaştırma ve pazarlama planlamasının başarılı yürütülmesi sağlanabilecektir. İlk kez
Al Ries ve Jack Trout tarafından ortaya atılan konumlandırma, hedef pazarı oluşturan
tüketicilerin zihninde farklı bir yer elde etmek ve firmaya en büyük faydayı sağlayacak biçimde
tüketici zihnine markayı yerleştirmektir.
Ries ve Trout’a a göre konumlandırma düşüncesi, ürünle başlar. Ürün; bir mal, bir
hizmet, bir kurum ya da kişi de olabilir. Ancak konumlandırma, ürünün kendisi ya da ne
yaptığıyla ilgili olmayan ancak ürün üzerinde yapılan işlemlerin psikolojik olarak tüketici
zihninde nasıl bir yer elde ettiğiyle ilgilidir. Strateji de reklâmı görmelerinden sonra markanın
tüketicilerin zihninde bırakacağı izlenimi tanımlar. Örneğin verilen mesajlarla Rolex, dünyanın
en büyük saat üreticisi, Coca-Cola dünyanın en büyük hafif içecek firması, Porsche, dünyanın
en iyi spor araba üreticisidir.

2.2.1.3.1. Ries ve Trout’a Göre Tüketicilere Yönelik Konumlandırma
Mesaj Türleri
Ries ve Trout’a göre tüketicilere yönelik konumlandırma mesajları üç çeşittir:

a) Tüketicilerin zihnindeki mevcut marka konumunu doğru mesajlarla güçlendirme
stratejisi; örneğin; araç kiralama şirketi olan Avis’in pazarda ikinci durumda olması ve “Biz bu
pazarda ikinciyiz ve bu nedenle daha çok çalışıyoruz” mesajı vermesi,

b) Tüketiciler için görülen potansiyel bir pazar boşluğunda değer yaratma stratejisi;
örneğin; bir firmanın ilk kez şampuan ve saç şekillendiriciyi birleştirerek gizli bir talebe yönelik
boşluğu doldurması gibi.
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c) Konumlandırmama ya da yeniden konumlandırma stratejisi; firmaların
uygulayabileceği konumlandırmama stratejisi dışında kalan yeniden konumlandırma, pazardaki
mevcut durumun ya da imajın değiştirilmesine yönelik konumlandırmadır.
İşletmeler, başarısızlıkla sonuçlanmış bir konumlandırma yaşanması ya da pazarda aynı
konumda fazla sayıda güçlü rakip mevcut olması durumunda yeniden konumlandırma
stratejisine yönelir. Başarılı bir yeniden konumlandırma için eski konumlandırmanın
başarısızlık nedenlerinin çok iyi analiz edilmesi ve yeni konumlandırmanın nasıl yapılması
gerekliliğine ilişkin edinilmesi gereken son bilgi son derece önem taşır.
Başarılı bir konumlandırmada esas olan şey farklılık yaratabilmektir. Farklılık
yaratabilmek tamamen tüketici bakış açısıyla şekillenmesi gereken bir süreçtir. Bununla birlikte
sektörde en uygun maliyete ulaşan firmaların rakiplerine fark yaratması kuvvetle olasıdır.
Ancak en düşük maliyet stratejisi, oldukça dikkatli uygulanması gereken bir stratejidir. Örneğin
Southwest Havayolları klasik hava yolu taşımacılığının gerçekleştirdiği numaralı koltuk, bagaj
taşıma, yemek ikramı gibi birçok beklenen hizmeti vermemesine karşın uygun maliyet ve
rötarsız uçuş hizmetiyle rakiplerinden büyük oranda farklılaşmayı başaran bir firma örneğidir.
Bununla birlikte bu yolun rakiplere de açık olması sürekli olarak tüketicilere rakiplerden daha
fazla değer sunabilen bir yapıya yönelmeyi önemli hale getirmektedir. Farklılaştırma stratejileri
geliştirmede önemli olan, farklılık yaratabilmenin yanı sıra bu farklılığı tüketicilere doğru
mesajlarla konumlandırabilmektir.

2.2.1.3.2.Konumlandırma Stratejileri
Pazarlama yöneticileri için konumlandırma stratejileri geliştirme, etkili pazarlama
karması geliştirmenin de başlangıç adımıdır. Farklı yetenek ve kaynaklara sahip firmalar için
doğal olarak konumlandırma stratejileri de farklılaşacaktır. Her bir pazar bölümüne uygun
konumlandırma gerçekleştirmede genelde altı strateji söz konusudur;
a.Ürün Niteliğine Göre Konumlandırma:
Ürün niteliğine göre konumlandırma, ürünün bir ya da birkaç özelliğine dayalı
konumlandırılmasıdır. Örneğin Volvo, “Güvenilir olma” özelliğine vurgu yapılarak zihinlerde
önemli yer elde etmiştir. Benzer şekilde Uno ekmeğin “el değmeden hazırlanan ekmek” mesajı
ürün niteliğine göre konumlandırmada başarılı örneklerdendir.
b. Ürünün Sağladığı Yarara Göre Konumlandırma:
Tüketiciler için bir ürünü satın alma amacı, üründen beklenen faydadır. Ürün niteliğine
göre konumlandırmayla ürünün sağladığı faydaya göre konumlandırmanın birbiri yerine
kullanıldığı yanlış uygulamalar görülebilmektedir. Örneğin, “floridli diş macunu” mesajı ürün
niteliğine göre konumlandırmaya özgü iken “floridli diş macununun diş çürüklerini önleyeceği”
mesajı, ürünün yararına göre konumlandırmadır. Ayrıca Sensodyne markalı diş macunu, “diş
etlerini iyileştirme” yönünde tek bir yarara odaklanarak bu konuda önemli bir başarı sağlamış
örneklerdendir.
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c. Kullanıma Göre Konumlandırma:
Bu stratejide ürün, farklı kullanım biçimlerine göre konumlandırılır. Örneğin, kabartma
tozunun hem pasta ve böreklerde, hem de buzdolaplarının kokusunu giderme amaçlı
kullanımını ortaya koymak gibi. Ancak kullanıma göre konumlandırma stratejisinde, ürünün
kullanım açısından sayıca artması beraberinde konumlandırmada etkinliği azaltıcı bir durum
yaratabilir. Ürünün çoklu kullanım alanlarının olması durumunda, bu alanların birbirlerini
bütünleyici yönlerinin vurgulanması ve olabildiğince sınırlı sayıda özelliğe odaklanılması önem
taşır.
d. Ürün Kullanıcılarına Göre Konumlandırma:
Bu stratejide ürün kullanıcıları temelinde konumlandırma gerçekleştirilir. Örneğin,
Marlboro, Camel ve Winston gibi sigara markalarının hedef pazarını erkekler oluştururken,
More markalı sigaranın (uzun, ince ve kahverengi) kadınlara yönelik konumlandırılmasıdır.
e. Rakiplere Göre Konumlandırma:
Uygulamada sıklıkla kullanılan rakiplere göre konumlandırma, firmanın kendi ürününü
rakip ürünlerle karşılaştırılması ve ürünün farklılaşan üstün yönlerini ortaya koymasına dayanır.
Örneğin, Ace markalı çamaşır suyunun, rakip çamaşır sularıyla karşılaştırılarak “daha çok
beyazlatma ve daha az yıpratma” yönüyle rakiplerinden farklılığının vurgulanması gibi.

2.2.1.3.3. Başarılı Bir Konumlandırma Sürecini Olumsuz Yönde
Etkileyebilecek Ögeler
önüne

Başarılı bir konumlandırma sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek beş öge de göz
Alınmalıdır.
Bunlar;
 İnsan zihni sınırlıdır.
 Zihin karışıklıktan nefret eder.
 İnsan zihnine güvenilmez.
 Zihin değişmez.
 Zihin odağını kaybedebilir.

Bir örnek verelim: Kadınların 70’lerdeki ve 80’lerdeki saçlarını hatırlıyor musunuz?
Havada Aqua Net Saç Spreyi kokusu vardı ve 70’lerde kadınlar, saç modellerini sonsuza kadar
korumak ister gibi bu olağanüstü tutucu saç spreyini kullanıyorlar ve bu sayede hem kalıcı hem
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de olduklarından 10 cm. daha uzun görünümlü saçlara sahip oluyorlardı. 80’lerde ise saçlar, her
sörfçünün kadınların saçlarını gördüğünde sahilleri özlemesini sağlayacak kadar büyük sörf
dalgalarını anımsatan tarzda idi. Eğer başka bir firma saç spreyi satıyor ve Pazar lideri olan
Aqua Netle rekabet ediyor olsa idi, ne yapmalıydı? Burada başlangıç noktası, liderin zayıf
yönlerini belirlemektir. Yani ürünün kadınları memnun etmeyen yönleriyle.
Sonra da sıra ürünü bu boş alana konumlandırmaya sıra gelir.
Örneğin, kadınlardan duyulabilecek şeylerden biri; “Aqua Net’in sabitleyici özelliğini
seviyorum ama saçımdan çıkarmak için taradığım sırada canım acıyor” olabilir. İşte! Bu durum,
satın alma nedenleri hakkında bir ipucudur. Rakip bir marka, bu bilgiden yararlanarak ürününü
hem sabitleyicilik hem de kolay taranma faydalarının üzerine konumlandırılabilir. Tarzlar
değiştikçe, örneğin ortaya kadınlar için yeni bir satın alma nedeni sunan yeni markalar çıktı.
Bunlardan biri VidalSassoon’du ve ürün vaadi de “esnek sabitlikti”.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde pazar bölümlemei pazar analizi, konumlandırma gibi temel önem taşıyan
kavramlar ve uygulama aşamaları öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi reklâmın pazarlama ve tüketici davranışındaki önemini
ortaya koyan ifadelerden değildir?
a) Reklâm, marka imajı oluşturur.
azaltır.

b) Yenilikçiliğe ve yeni ürün gelişimine teşvik ederek ürünün demode olma riskini
c) Reklâm, talebi uyandırır.
d) Satışları ve maliyetleri artırır.
e) Marka imajı oluşturur.
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Tüketici davranışı, mal ve hizmetlerin satın alınması sırasında gösterilen
davranışlar bütünüdür.
b) Tüketici davranışı, ürünlerin elde edilme ve kullanımını sağlayan bir süreçtir.
c) Tüketici davranışı, ürünlerin elde edilme, değerlendirme, kullanım ve elden
çıkarılmasını kapsayan karar verme sürecidir.
d) Tüketici davranışı, satın alma ve satın alma sonrasını ifade eden davranış
bütünüdür.
e) Hiçbiri
3) İşletmelerin mal ve hizmet sunduğu tüketiciler bütününe ne ad verilir?
a) Grup
b) Konumlandırma
c) Topluluk
d) Pazarlama karması
e) Pazar
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4) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama analizi kapsamında söz konusu öğelerden
değildir?
a) Firma (Dışsal Analiz)
b) Fiyat
c) Tüketici
d) Koşullar
e) Rekabet
5) Bir firmanın kanser hücrelerini tamamen öldüren bir ilaç geliştirerek pazarda ilk kez
kullanıma sunması, ne tür bir konumlandırma mesajıdır?
a) Tüketicilerin
güçlendirmestratejisi

zihninde

mevcut

marka

konumunu

doğru

mesajlarla

b) Tüketicinin
farklılaştırmastratejisi

zihnindeki

mevcut

marka

konumunu

farklı

mesajlarla

c) Konumlandırmama stratejisi
d) Tüketiciler için görülen potansiyel bir pazar boşluğunda değer yaratma stratejisi
e) Yeniden konumlandırma stratejisi
6).Konumlandırma stratejisi bağlamında “saç kremli şampuan” mesajı ürün niteliğine
göre konumlandırma iken “kremli şampuanın saçları yumuşatacağı” mesajı hangi
konumlandırmaya örnektir?
a) Kullanıma Göre Konumlandırma
b) Ürün Kullanıcılarına Göre Konumlandırma
c) Rakiplere Göre Konumlandırma
d) Ürünün Sağladığı Yarara Göre Konumlandırma
e) Ürünün İçeriğine Göre Konumlandırma
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7) İfadeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Başarılı
bir
konumlandırma
sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek
beş öge de göz önüne alınmalıdır?

Doğru

Yanlış

İnsan zihnine güvenilmez.
Zihin değişmez.
Zihin odağını kaybetmez
Zihin karışıklıktan nefret eder
İnsan zihni sınırsızdır

Cevaplar:
1) d, 2) c, 3) e, 4) b, 5) d, 6) d, 7) (1-D, 2-D, 3-Y,4-D 5-Y)
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3. TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA STRATEJİSİ İLİŞKİSİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA STRATEJİSİ İLİŞKİSİ II
3.1. Pazarlama Karması Stratejisi
3.1.1. Ürün
3.1.2. Fiyat
3.1.3. Dağıtım
3.1.4. Tutundurma
3.2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi
3.2.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bileşenleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Günümüz tüketicisinin özellikleri nelerdir?

2)

Pazarlama karması nelerden oluşur?

3)

Bütünleşik pazarlama iletişiminin tüketici davranışlarıyla ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama karması

Pazarlama karması
stratejileri oluşturabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Çağdaş pazarlama stratejileri
uygulayabilme
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Anahtar Kavramlar


Pazarlama karması



Bütünleşik pazarlama iletişimi



Konumlandırma
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Giriş
Yaşadığımız milenyum çağında pazarda, tüketicilerin yaşam tarzlarında ve bilgi
teknolojisindeki köklü gelişmelere bağlı, dramatik bir değişime tanıklık edilmektedir. Yeni
nesil müşteri davranışında önemli değişimler görülür. Müşterilerin beklentileri ve bilgi
düzeyleri artar, gereksinimlerini karşılamada çoklu seçeneklerin farkındalığı artar ve belirli bir
fiyattan daha fazla değer yaratabilecek yeni markalara geçişler görülür. Ayrıca hem küresel
hem de ulusal düzeyde rakiplerin hızla artması yenilikçi süreçlerin ve daha yüksek değer
yaratabilecek ürünlerin sunulmasını gerektirir.
Bu değişimi yönlendirmede ana aktör, pazarlama karmasıdır.
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3.TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA STRATEJİSİ İLİŞKİSİ II

3.1.Pazarlama Karması Stratejisi
Günümüz tüketicilerinin bir taraftan alım güçleri artarken diğer taraftan daha eğitimli
ve teknolojiye bağımlı modern araçları kullanıyor olmaları sunulan seçenekleri geliştirmede
önemlidir. Çünkü günümüzde;
a. Tüketici daha talep edici konumdadır,
b. Rekabet yoğunlaşmaktadır,
c. Maliyetler yükselmektedir,
d. Sınırlar ortadan kalmaktadır,
e. Pazarlar bölünmektedir,
f. Tüketicilerin seçenekleri artmaktadır.
Bu doğrultuda pazarlama karması; tüm pazarlama çabalarının tüketici ve müşteri
yönelimli olduğu ve her zaman daha büyük bir müşteri değeri için ortak stratejilerin
belirlenmesini gerekli kılan bir yapıya sahip olmalıdır.
Pazarlama karması (bileşenleri); kısaca 4P olarak ifade edilen ürün (product), fiyat
(price), dağıtım (place) ve tutundurma (promotion)dan oluşur.

Tablo 3. Kaynak: Khan,2007:201’dan Aktaran VELİOĞLU:97
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3.1.1. Ürün
Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin eden her şeydir. Bu tanım, somut ürünler
yanında soyut olan düşünceleri, hizmetleri de kapsar. Bu nedenle ürün; mal ve hizmetlerin
bileşimi olarak özetlenir.
Gerçekte tüketicilerin satın aldıkları şey ürünün kendisi değil, yararıdır. Aynı ürünü
farklı yarar beklentileriyle talep eden tüketicilerin varlığı bu konuda önemli göstergedir.
Örneğin, otomobili bir grup tüketici yakıt tasarrufu, başka bir grup sadece ulaşım sağlama, diğer
bir grup da markasının kendisine sağlayacağı prestijden dolayı satın alabilir.

Tablo 4: Ürün Kaynak: VELİOĞLU:98
Bu nedenle tüketicilere yönelik mesajların da hedef pazarın yarar beklentilerine uygun
tasarlanması gerekir.
Ürün konusunda özellikle medya seçim kararında, ürün yaşam dönemi (tanıtma,
gelişme, olgunluk ve gerileme) ve ürünün özellikleri önem taşır. Örneğin tanıtma döneminde
olan yeni bir ürünün eski ürünlere göre tüketiciler için yararlı, basit ve farklı olması medya
seçim kararını önemli oranda etkileyecektir. Bu çerçevede ürün stratejilerinin belirlenmesinde
tüketicilerin seçim süreci ve istekleri temel alınmalıdır.

3.1.2.Fiyat
Değişime konu olan şeyin değeri, fiyat olarak ifade edilir. Tüketici davranışı açısından
fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesinde tüketici algıları etkilidir. Ekonomik sistemin
düzenleyicisi konumunda olan fiyatın, firmalar adına gelir getiren rolü dışında tüketiciler
açısından ürünü algılama ölçütü olması, psikolojik etkinin önemini ön plana çıkarmaktadır.
Tüketicilere göre çoğunlukla fiyat, kalitenin göstergesidir.
Bununla birlikte fiyata karşı tüketici duyarlılığının yüksek olması ve fiyat değişimine
karşı tepkilerin değişkenliği beraberinde alınacak kararları da etkiler. Örneğin bir ürünün fiyatı
düştüğünde tüketicilerin hemen satın almaları beklenirken, aksine “ürünün kalitesi de düşmüş
olabilir” ya da “fiyat daha da düşebilir” gibi düşüncelerle ürün satın alınmaz. Tüketiciye yönelik
mesaj stratejilerinin oluşturulmasında fiyatın ön plana çıkarılma/çıkarılmama durumuyla
tüketici algıları ve olası tepkileri öngörülmelidir.
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3.1.3.Dağıtım
Üretici ile tüketici arasında köprü görevi üstlenen dağıtım, tüketicilere yer ve zaman
faydası sağlayan önemli stratejilerdendir. Hızla artan tüketici sayısına koşut, üretici ile tüketici
arasındaki uzaklıkların artması, günümüzde doğrudan dağıtımdan (üretici-tüketici) çok dolaylı
dağıtımın (üretici-aracı-tüketici) yer almasını gerektirir. Hedef pazarda yer alan tüketicilerin
davranışları, dağıtım stratejilerini etkiler. Örneğin, ürün satışı gerçekleştiren bir perakendeci
mağazanın, konumu, dekorasyonu, mağazada çalınan müzik ya da mağazanın kokusu, dağıtım
sisteminin iletişim ögeleridir.

3.1.4.Tutundurma
Firmaların denetiminde yürütülen ve tüketicileri ikna etmeye dayalı iletişim aracıdır.
Tutundurma bileşenleri; reklâm, kişisel satış, halkla ilişkiler-duyurum ve satış tutundurmadır.
Bütün tutundurma bileşenlerinin amacı, tüketicileri ürüne çekmek ya da ürün/firmaya ilişkin
olumlu tutumlar geliştirmektir. Örneğin reklâm, iletişimin sahip olduğu tüm ögeleri içeren
(kaynak-mesaj-kanal-alıcı) yönüyle ikna etmeye yönelik yaygın bir kitle iletişim aracıdır.

3.2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Pazarlama karmasını oluşturan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma çabalarının genel
olarak belirlenen işletme ve pazarlama hedeflerine ulaşmayı sağlayacak şekilde müşteriye
odaklanılmış bir stratejik bakış açısıyla bütünleştirilmesi, tek bir tema çerçevesinde ürünün ve
mesajların sunulması gerekmektedir.
Bu anlayış içerisinde modern pazarlama anlayışında pazarlama iletişimi karmasını
oluşturan reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme gibi unsurların pazarlama
uygulamalarında tek bir mesaj stratejisi temelinde planlanmasını ifade eden bütünleşik
pazarlama iletişimi kavramı da modern pazarlamanın temel kavramları arasında yer almaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişiminin sahip olduğu temel özellikler aşağıda sıralanmıştır:
•
Diğer örgütsel amaçlarla tutarlı açıkça tanımlanmış pazarlama iletişimi
amaçlarına sahiptir.
•
Uyumlu ve sinerjik bir biçimde pazarlama iletişimini tüm yönleriyle kapsayan
planlanmış bir yaklaşımdır.
yönelir

•

Sadece tüketiciler ve son kullanıcılarla sınırlandırılmamış geniş bir hedef kitleye

•
Pazarlama iletişimi aktivitelerinin temelini biçimlendirebilen ilişkilerin tüm
biçimlerinin yönetimidir.
•

Etkili yönetim, tüm tutundurma faaliyetlerinin bütünleştirilmesidir.
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•
Bütün ürün, marka ve kuruma yönelik pazarlama iletişimi çabalarının
birleştirilmesidir.
•

Tutundurma araçlarının geniş etki alanı söz konusudur.

•

Sunulan mesajların geniş bir etki alanı vardır.

•

İletişim kanallarının çeşitliliği ve geniş menzili söz konusudur.

3.2.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bileşenleri
Bütünleşik pazarlama iletişimini oluşturan ve işletmenin hedef kitle nezdinde tek bir
kimlik ile tanınmasını sağlayacak bileşenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Halkla ilişkiler

•

Reklam

•

Satış geliştirme

•

Doğrudan satış

•

Fuarlar

•

Sponsorluk

3.2.1.1. Halkla İlişkiler
İşletmeler, faaliyet gösterdikleri alanda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli
olan, sempati, iyi niyet, güven, güçlü bir kurum kimliği ve sağlam bir imaj kazanabilmeleri, söz
konusu geniş hedef kitle ile onların beklentileri ve özellikleri bağlamında iletişimin
kurulabilmesine bağlıdır.
Bu noktada işletmenin gerek iç gerekse dış çevresini tanıma ve kendisini bu çevrelere
en etkin biçimde tanıtacak bilgiyi elde etme, işleme ve gerekli biçimlerde etkin kullanımını
sağlamada bir işletme fonksiyonu olarak üst yönetime danışmanlık yapan kilit unsurlardan
birini oluşturan halkla ilişkiler kavramı karşımıza çıkmaktadır.

3.2.1.2. Satış Geliştirme (promosyon)
İşletmelerin dönem dönem hedef kitleleri ile ürünleri arasında sıcak temas yaratabilmek
ve satışları hareketlendirmek adına kullandıkları pazarlama iletişimlerinden birini oluşturur ve
nihai müşterilerinin yanı sıra aracılara yönelik olarak da planlanabilmektedir.
Satış promosyonu müşterilerin ürünleri daha sonra değil de şimdi satın almalarını
sağlayan teşvikleri ve ödülleri kullanan kısa vadeli bir araçtır.
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3.2.1.3. Doğrudan (kişisel) Satış
Bir mal ya da hizmetin tüketicilere yüz yüze bir ilişki ve genellikle de evlerde, iş
yerlerinde ve perakende satış noktası sayılamayacak yerlerde, bir distribütör tarafından
anlatılarak pazarlandığı bir satış yönetimidir.

3.2.1.4. Fuarlar
İşletmeler hem kurumsal tanıtımlarını yapmak hem de ürün/hizmetlerinin var olan
müşterileri ve potansiyel müşteriler ile bire bir ilişkiler kurabilmek için fuarlara
katılmaktadırlar.

3.2.1.5. Sponsorluk
Sponsorluk, aktivite ya da olaya direkt olarak kurum tarafından kaynakların tahsisi bu
şekilde olay ya da aktivitelerle kurumun direkt ilişkilendirilmesi olarak tanımlanabilir.

3.2.1.6. Reklam
Reklam, insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir
düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak,
onunla ilgili bilgi vermek onunla ilgili bilgi vermek ona ilişkin görüş ve tutumlarını
değiştirmelerini veya belirli bir görüşü benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan iletişim
araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp
dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan duyurudur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, pazarlama karması stratejisi ve unsurları öğrenildi. Bütünleşik pazarlama
iletişiminin günümüz pazarlama anlayışı olduğu ve stratejilerin bu eksende geliştirilmesinin
önemi vurgulandı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması bileşenlerinden değildir?
a)

Ürün

b)

Rekabet

c)

Fiyat

d)

Tutundurma

e)

Dağıtım

2) Reklâmlarda, ayçiçeği yağının hafifliğinin vurgulandığı mesajlar ne tür bir
konumlandırma stratejisine karşılık gelir?
a)

Kullanıma göre konumlandırma

b)

Ürünün sağladığı yarara göre konumlandırma

c)

Ürün niteliğine göre konumlandırma

d)

Ürün kullanıcılarına göre konumlandırma

e)

Rakiplere göre konumlandırma

3) Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin eden her şeye ne ad verilir?
a)

Ürün

b)

Mal

c)

Hizmet

d)

Fiyat

e)

Talep

4) Yeniliklerin kabulü sürecinde, firmanın çeşitli seçenekler sunmasını bekleyen ve
değerlendiren gruba ne ad verilir?
a)

Sona kalanlar

b)

Erken davranan çoğunluk

c)

Yenilikçiler

d)

Geç kalan çoğunluk

e)

Erken benimseyenler
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5) “Doğrudan satış, bir mal ya da hizmetin tüketicilere yüz yüze bir ilişki ve genellikle
de evlerde, iş yerlerinde ve perakende satış noktası sayılamayacak yerlerde, bir distribütör
tarafından anlatılarak pazarlandığı bir satış yönetimidir”. Tanımlaması için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a)

Doğru

b)

Yanlış

6)Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi bileşenlerinden biri değildir?
a)

Reklam

b)

Satış geliştirme

c)

Halkla ilişkiler

d)

Marka

e)

Doğrudan satış

7)“Pazarlama karmasını oluşturan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma çabalarının genel
olarak belirlenen işletme ve pazarlama hedeflerine ulaşmayı sağlayacak şekilde müşteriye
odaklanılmış bir stratejik bakış açısıyla bütünleştirilmesi, tek bir tema çerçevesinde ürünün ve
mesajların sunulmasıpazarlama iletişimi karmasını oluşturan reklam, halkla ilişkiler, kişisel
satış, satış geliştirme gibi unsurların pazarlama uygulamalarında tek bir mesaj stratejisi
temelinde planlanmasını ifade eder.” şeklinde tanımlanan pazarlama anlayışı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Modern pazarlama anlayışı

b)

Bütünleşik pazarlama iletişimi

c)

Sosyal pazarlama anlayışı

d)

Pazarlama karması

e)

Marka iletişimi
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8) “……………………………, insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna
etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete fikir ya da kuruluşa
çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek onunla ilgili bilgi vermek ona ilişkin görüş ve
tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü benimsemelerini sağlamak amacıyla
oluşturulan iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka
biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan duyurudur.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilem kavramdır?
a)Pazarlama
b) Halkla İlişkiler
c) Doğrudan Satış
d) Reklam
e) Sponsorluk
9) “İşletmeler, faaliyet gösterdikleri alanda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için
gerekli olan, sempati, iyi niyet, güven, güçlü bir kurum kimliği ve sağlam bir imaj
kazanabilmeleri, söz konusu geniş hedef kitle ile onların beklentileri ve özellikleri bağlamında
iletişimin kurulabilmesine bağlıdır.” Bunu sağlayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
a)Pazarlama
b) Tutundurma
c) Halkla İlişkiler
d) Reklam
e) Sponsorluk
10) Satış promosyonu müşterilerin ürünleri daha sonra değil de şimdi satın almalarını
sağlayan teşvikleri ve ödülleri kullananuzun vadeli bir araçtır.
a)Doğru
b) Yanlış
Cevaplar
1) b, 2) c, 3) a, 4) b, 5) a, 6) d, 7) b, 8) d, 9) c, 10) b
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4. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK
FAKTÖRLER I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER I
4.1. Öğrenme ve Bellek
4.2. Öğrenme Kuramları
4.2.1. Davranışçı Öğrenme Kuramları ve Tüketici Davranışları İlişkisi
4.2.1.1. Tepkisel Koşullanma (Klasik Şartlanma)
4.2.1.1. Edimsel Koşullanma (Operant Şartlanma)
4.2.2. Bilişsel Davranış Kuramı ve Tüketici Davranışları İlişkisi
4.2.2.1. Model Alma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler nelerdir?

2)

Öğrenme kuramları hangileridir?

3)

Öğrenme kuramları reklamların hazırlanmasında nasıl bir etkide bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Öğrenme kuramları

Öğrenmenin nasıl
gerçekleştirdiğini kavrar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Reklam mesajı oluştururken
kullanabilme bilgisi
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Anahtar Kavramlar


Davranışçı Öğrenme Kuramı



Tepkisel Koşullanma



Edimsel Koşullanma



Bilişsel Davranış Kuramı
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Giriş
Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler şunlardır:
•

Öğrenme ve bellek

•

Güdülenme

•

Duyum ve algılama

•

Tutumlar, tutumların değiştirilmesi

•

Kişilik ve benlik

•

Değerler ve yaşam biçimi

Bu bölümde öğrenme ve öğrenme kuramları ele alınacaktır.
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4.1. Öğrenme ve Bellek
Ögrenme; davranıs ve düsünce süreçlerinde, kazanılmıs deneyimlerle oluşan
değişikliktir denilebilmektedir. Pazarlamacılar, tüketicinin öğrenme biçimleriyle
ilgilenmektedir çünkü, pazarlama stratejileri tüketicilere marka adını, hizmetleri, satış yerini,
fiyatı ve özel promosyonları anımsatmaya yardımcı olmaktadır.
Pazarlamacılar,uyarıcıları kullanmaktadırlar. Tüketiciler de tekrarlar veya
çagrısımlarla, uyarıcıları anlamlandırarak, satın alma davranısını bir alıskanlık ya da otomatik
bir davranış haline dönüştürmektedir. Örnegin; bir çok insan tekrarlar sayesinde marka ismini
farkında bile olmadan ögrenmektedir (Köseoglu, 2002: 126).
En geniş anlamıyla öğrenme, davranışlarda meydana gelen kalıcı bir değişiklik olarak
tanımlanabilir.
Ögrenmenin tanımında üç önemli öge vardır.
• Ögrenme; davranısta olan bir degisikliktir. Bu degisme iyiye dogru olabilecegi gibi
kötüye dogru da olabilmektedir.
• Ögrenme; tekrarlar ya da yasantılar sonucu meydana gelen degisikliktir. Hiç kimse
bilgi sahibi olarak dogmamaktadır.
• Ögrenme sonucu olan degisikligin mümkün oldugunca sürdürülmesi
gerekmektedir.

4.2. Öğrenme Kuramları
Öğrenmeyi davranışçı (çağrışımcı) ya da bilişsel (zihinsel) öğrenme olarak iki temel
grupta incelemek olanaklıdır.
Davranışçı öğrenme ise tepkisel koşullanma ve edimsel koşullama ve edimsel koşullama
sınıflaması ile incelenebilir.
Bellek: Öğrenmenin önemli öğelerinden biri olan anıda tutma aslında bellektir.
Belleksiz bir öğrenmeden söz etmek olanaksızdır. Bellek bilginin elde edilmesi ve gelecekte
ihtiyaç duyulduğunda bulunmasını sağlamak için saklanması, depolanması sürecidir. Elde
edilen bilgiler bellekte saklanır ve gelmekte olan uyarıcıların nasıl yorumlanacağına etkide
bulunur.
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4.2.1. Davranışçı Öğrenme Kuramları ve Tüketici Davranışları İlişkisi
4.2.1.1. Tepkisel Koşullanma (Klasik Şartlanma)
Rus Fizyolog Ivan Pavlov’un çalışmalarına dayanan ve yaygın biçimde kullanılan bir
öğrenme türüdür. Pavlov, köpekler üzerinde yaptığı uzun süren çalışmalar sonucu, öğrenmenin
uyaranlara verilen tepkiler sonucu gerçekleştiğine dair bilgiler sunmuştur.
Pavlov bu çalısmalarda denek olarak bir köpegi kullanmıstır. Bu çalısma üç asamadan
oluşmaktadır. Birinci asamada; köpege et verildiginde köpek salya akıtmaya başlamıştır
(içgüdüsel tepki). kinci asamada; köpege zil sesinden sonra et verilmeye baslanmıstır.
Üçücü asamada ise; köpek her zil sesini duydugunda salya akıtmaya başlamıştır
(ögrenilmis tepki). Böylece zil sesi köpege eti çagrıstırmaya baslamıstır.
Bu öğrenme teorisine göre, uyarıcı olmadan tepkide olmaz. Satın alma noktasında
uyaranların kullanılması tepkisel koşullanmanın kullanıldığı stratejilerdendir.
Örneğin süpermarketlerde fırın bölümünden yayılan taze ekmeklerin kokusu insanları
gıda almaya yöneltir. Bu açıdan yeni pişmiş ekmeklerin kokusu koşulsuz uyaran görevi görür.
Yılbaşı zamanlarında mağaza içinde yayınlanan müzikler ise insanlarda yeni gelen yıla
sevgi ile başlama duygusu yaratabilir. Bu duygu ise hediye alınmasına yol açabilir.
Pazarlamada, tepsisel koşullama, ürünün ya da markanın olumlu uyarıcılar ile çağrışım
yapması biçiminde de kullanılır. Örneğin çamaşır yumuşatıcısı Yumoş, oyuncak ayıyı
kullanarak, ayıcığın yumuşaklığı ile giysilerde oluşacak Yumoş yumuşaklığını olumlu duygular
yaratarak birleştirmektedir. Hoş ve güzel duyguların markaya yöneltilmesinde tepkisel
koşullama başarı ile uygulanmaktadır.
Tekrar: Tepkisel koşullama yoluyla öğrenmede önemli kavramlardan biri tekrardır.
Öğrenme genellikle bir seferde gerçekleşmez., çünkü öğrenme tekrarlar yapıldıkça gerçekleşen
bir süreçtir. Bu yüzden süreklilik ve tekrar reklamın başarısı için bir hayli önemlidir.
Genelleme: Belirli bir uyarıcıya koşullanan tepkinin, ilk uyarıyıcıya benzer diğer
uyarıcılar verildiğinde de ortaya çıkması olayıdır. Bir başka deyişle kullandığımız uyarana
benzer bir uyaranın olması halinde arzulanan davranışın gözlemlenmesi “genelleme”dir.
Pazarlamada genellemenin kullanıldığı bir uygulama, ürün hattının genişletilmesi
stratejisidir. Mevcut ürün hattına yeni ürünlerin ilave edilmesi gibi. Örneğin Knorr çorbalarının
tadının güzel olduğunu öğrenmiş olan bir tüketici, bu marka pazara puding sürdüğünde
pudinglerin de güzel bir tada sahip olabileceğini düşünüp, arzulanan tepkiyi yani Knorr
markasını satın almayı düşünebilir.
Ayırt etme: Genellemenin karşıtıdır ve benzer uyarıcılar arasından belirli birini
seçmeye dayanır. Genelleme benzerliklere gösterilen bir tepki iken, ayırt etme benzer uyarıcılar
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arasından birine gösterilen tepkidir. Konumlandırma uygulamaları ile pazarlamacılar
tüketicilerin zihninde farklı yerlere yerleşmeye çalışırlar. Zira öğrenme kuramı açısından bir
pazarlamacının aklında bulundurması gereken , kendi ürünleri ve markaları ile genelleme
yapmayı teşvik ederken, rakipler ile fark yaratmaya ( ambalaj, renk, sembol seçimi vs)
çalışmaktır. (Odabaşı, 2003:81-83)

4.2.1.2. Edimsel Kosullama (Operant Şartlanma)
Bir davranışın, sonuçlarına bağlı olarak değişikliğe uğraması olarak tanımlanabilecek
edimsel koşullama B. F. Skinner’in çalışmaları sonucu ortaya konulmuştur.
Skinner’in bu kuramına göre; içinden gelen edim olarak adlandırılan hareketleri, çeşitli
sekillerde sartlanabilmektedir. Bu kurama göre; davranıs sonucunda hoşa giden ve tatmin eden
bir sonuç elde edilirse, o davranısın tekrarlanma olasılığı yüksek olacaktır. Kısaca, davranış,
doğurduğu sonuçlara bağlı olarak öğrenilir.
Skinner’in farelerle yürüttügü arastırması dört asamayı içermektedir. Birinci aşamada;
fareyi yiyecek veren bir pedalın oldugu bir kafese koymustur. kinci aşamada; fare farkında
olmadan bu pedala basmıs ve yiyecek gelmistir. Üçüncü asamada ise; fare aynı hareketi birkaç
kez tekrarlar ve dördüncü asamaya gelindiginde; fare yiyecek ile pedal arasında baglantı
kurmaktadır (Muter, 2002: 33). Yani; fark edilmeden yapılan hareket yiyecekle ödüllendirilmis
yani pekiştirilmiştir. Buna göre hayvan; uyarıcıya tepki verir ve eger dogru tepki verilmişse
ihtiyacı giderilmiş oldugundan ödüllendirilmis olacaktır. Eger uyarıcıya olan tepkisi yanlışsa
bu kez ihtiyacı giderilmemis olacak, dolayısıyla cezalandırılmıs duruma düsecektir (Mert,
2001: 25 aktaran Penpece,2006)
Edimsel kosullama, pazarlama stratejisinde çeşitli şekillerde kullanılmaktadır:
• Sürekli kalite yaratılması yolu ile ürünlerin kullanımı ve tüketicinin ihtiyacının tatmin
edilmesi pekistirme görevini gerçeklestirmektedir.
• Satıs sonrası müsteri ile iliskilerin gelistirilmesi, kart ya da mektup yazarak tatmin
düzeyinin anlasılmaya çalısılması yaygın uygulamalardandır.
• Armaganlar, kuponlar vererek magazadan alısveris yapılmasının saglanması,
magazanın hos bir yer olarak düzenlenmesi pekistirme görevlerini yerine getirmektedir.
Ürünle birlikte ek unsurların verilmesi, edimsel koşullamanın yaratılmasında
önemli uygulamalardandır.


• Ürünün denenmesini sağlamak en önemli adımlardan biri olduğu için, örnek ürün
dağıtımı ya da otomobillerde deneme sürüşlerinin yapılması edimsel koşullamaya örnek olarak
gösterilebilmektedir.
Ürünle birlikte ek unsurların verilmesi, edimsel koşullamanın yaratılmasında önemli
uygulamalardandır.
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• Ürünün denenmesini sağlamak en önemli adımlardan biri olduğu için, örnek ürün
dağıtımı ya da otomobillerde deneme sürüşlerinin yapılması edimsel koşullamaya örnek olarak
gösterilebilmektedir.

4.2.2. Bilişsel Öğrenme Kuramı ve Tüketici Davranışları İlişkisi
Bilişsel ögrenme kuramlarına göre; ögrenme olayının gerçeklesmesinde etkili olan
temel öge “bir amacın varlıgı”dır. Bir diger deyisle; bir şey öğrenmek isteyen organizmanın
mutlaka bir amacı vardır. Bilişsel öğrenme kuramının savunucularına göre ögrenme bir
bütündür. Davranısçı ögrenme kuramcılarının ortaya attığı uyarıcı tepki iliksisi gibi ögrenmeyi
parçalara ayırıp açıklamak dogru degildir.
Bilişsel öğrenme kuramcıları; bütünün kendisini olusturan parçalardan daha fazla bir
sey oldugunu ve bu nedenle ögrenmenin bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini
düşünmektedir.
Bu durumda öğrenme; deneme yanılma deneyimleri ile değil, sistemli ve amaçlı olarak
oluşmaktadır. Uyarıcı ile tepki arasındaki ilişkilendirmeler bilişsel süreçlerle gerçekleşmektedir. Bu
fikirler “Uyarıcı Organizma Tepki” modeli ile temsil edilebilmektedir.

Bilişsel kuramcılar öğrenmenin, belirli bir pekiştirme olmadan da gerçekleşebileceğini
ve öğrenme için gözle görülebilir bir çaba göstermeye gerek olmadığına inanmaktadır.
Bilişsel öğrenme, tüketicinin bilgilenmesini amaçlamaktadır. Bu açıdan pazarlama
uygulamalarında, bilgi verici çalımsalar yoğunluk kazanmaktadır. Karsılaştırmalı reklamlar ile
ürünün üstünlükleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Özellikle hangi unsurlar tüketiciler için
önem taşıyorsa bu konudaki üstünlükler somut biçimde sunulmaktadır. Bilişsel alandaki
değişme öğrenmedir ve pazarlamacılar tüketicilere kendi markalarını tercih etmeyi öğretmelidir
.

4.2.2.1. Model alma
Bilişsel öğrenme kuramının en bilinen yaklaşımlarından biri model alıp öğrenme
kuramıdır.
Model alıp öğrenme, diğerlerini izleyip, davranış geliştirmektir. Genelde insanlar
olumlu sonuçlar alınabileceğini gözlemlediklerinde, diğer insanların yaptıklarını taklit etme
eğilimindedirler.
Öğrenmek için ödül ya ya cezaya maruz kalınması gerekmez.
Taklit yolu ile öğrenme ve gözlemleyerek öğrenme, deneme yanılma yoluyla
öğrenmeden çok daha hızlı oluşur. Bu tür öğrenmede ilke bireyin kendini çekici, cazip bir
model ile özdeşleştirmesidir. Sevilen, başarılı ünlülerin reklamlarda ürünü kullanırken
gösterilmesi model alıp öğrenmenin pazarlamada yaygın olarak kullanıldığı örneklerdendir.
Model alıp öğrenme kullanılarak üç tür davranış şekline ulaşılabilir.
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1. Yeni davranışlar oluşturmak,
2. İstenmeyen davranışlara engel olmak,
3. Daha önceden öğrenilen davranışların tekrarlanmasını teşvik etmek.
Öğrenme Kuramının Önemli Öğeleri
1.

Dürtü: Tatmin gerektiren kuvvetli bir uyarıcıdır.

2.

İpucu: Tepkinin ne zaman nerede ve nasıl olacağını belirlerler.

3.

Tepki: Kişinin herhangi bir davranışı.

4.

Pekiştirme: Bir davranışın kuvvetlendirilmesi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörlerarasında yer alan öğrenme kavramı,
insanlar için öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve bununla ilgili kuramlar öğrenildi. Bununla
birlikte bu öğrenme kuramlarının pazarlama iletişiminde nasıl kullanılabileceği ele alındı.
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Bölüm Soruları
1) Davranış ve düşünce süreçlerinde, kazanılmış deneyimlerle oluşan değişiklik olarak
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Motivasyon
b) Öğrenme
c) Tutum geliştirme
d) Model alma
e) Pekiştirme.
2)Öğrenmeyi davranışçı (çağrışımcı) ya da bilişsel (zihinsel) öğrenme olarak iki temel
grupta incelemek olanaklıdır. İfadesi için doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğru
b) Yanlış
3)Bu öğrenme teorisine göre uyarıcı olmadan tepki de olmaz.Örneğin süpermarketlerde
fırın bölümünden yayılan taze ekmeklerin kokusu insanları gıda almaya yöneltir. Bu açıdan
yeni pişmiş ekmeklerin kokusu koşulsuz uyaran görevi görür. Anlatılan teori aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bilişsel Öğrenme Kuramı
b) Öğrenme Kuramı
c) Edimsel Koşullanma
d) Model alma
e)

Tepkisel Koşullanma

4) Aşağıdakilerden hangisi öğrenme kuramının önemli öğelerinden biri değildir?
a) Pekiştirme
b) Dürtü
c) Tepki
d) Algı
e)

İpucu
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5) Davranışçı öğrenme kuramlarından Tepkisel Koşullanma aşağıdaki bilim
insanlarından hangisine aittir?
a) A. Adler
b) S. Freud
c) I. Pavlov
d) E. Fromm
e)

A. Maslow

6) Bir davranışın, sonuçlarına bağlı olarak değişikliğe uğraması olarak tanımlanabilecek
edimsel koşullama Sigmund Freud’un çalışmaları sonucu ortaya konulmuştur.
a)

Doğru

b)

Yanlış

7) İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
Model alıp öğrenme

Doğru

Yanlış

diğerlerini izleyerek öğrenilir
İzleyerek davranış geliştirmektir
Olumlu sonuçlar taklit edilir
Şartlı öğrenme sözkousudur

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) e, 4) d, 5) c 6) b yanlış (B. F. Skinner), 7), D,D,D,Y.
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5. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK
FAKTÖRLER II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. Bölüm:
FAKTÖRLER II

TÜKETİCİ

DAVRANIŞLARINI

ETKİLEYEN

PSİKOLOJİK

5.1. Güdülenme
5.1.1. Güdülenme Kuramları
3.2.1.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
3.2.1.2. Çevre Kuramı
3.2.1.3. McClelland’ın Etkileşim Kuramı
3.2.1.4. McGuire’ın İçsel ve Dıssal Güdüler Ayrımı
3.2.2.Güdülerin Özellikleri
3.2.3. Güdü Çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Güdülerin özellikleri nelerdir?
2) Güdü çeşitleri nelerdir?
3) Güdülenme kuramlarının tüketiciyi etkilemek amacıyla reklamlarda nasıl
kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Güdüleme

Güdülerin ne olduğunu
kavrama

Güdüleme kuramları

Güdülerin tüketim
davranışlarını nasıl
etkilediğinin anlaşılması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Reklam ve pazarlama
faaliyetlerinde kullanımı
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Anahtar Kavramlar


Güdüleme



Güdüleme kuramları
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Giriş
Organizmanın ihtiyacını gidermek için belirli bir yönde faaliyet göstermesi egilimine
ve tüketiciyi gerekli davranıslara yönelten olaylar zincirine veya davranısların psikolojik
nedenlerine güdü denilmektedir.
Bu bölümde güdülerin nasıl ortaya çıktığı ve pazrlamada nasıl kullanılabileceği ele
alınacaktır.
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5.1. Güdülenme
Güdü en basit tanımıyla; insanı davranısa iten en temel nedendir. Güdülerin iki islevi
vardır; bunlardan birincisi organizmayı uyarmak ve faaliyete geçirmek, ikincisi ise
organizmanın davranıslarına yön vermektir. Bu nedenle davranısların nedeni ancak güdülere
bakarak bulunabilmektedir
Başka bir tanımlamaya göre ise organizmanın ihtiyacını gidermek için belirli bir yönde
faaliyet göstermesi egilimine ve tüketiciyi gerekli davranıslara yönelten olaylar zincirine veya
davranısların psikolojik nedenlerine güdü denilmektedir.
Bir tüketicinin aldıgı malları hep aynı yerden satın almasına etki eden güdülere müsteri
olma güdüleri denilmektedir ve bunlar fiyat, servis, mal çesitliligi, dürüstlük, satıcıların güler
yüzlülügü gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. İnsanların gereksinimleri giderilmezse insanlar
huzursuzluk duygusu içerisinde bulunurlar. Giderilmeleri için bir baskı bir dürtü mevcut
durumdadır. Gereksinimlerin giderilmesi gecikince, yasamsal tehlikeler bile söz konusu
olabilmektedir. İnsanların gereksinimlerini hangi yöntemlerle ve araçlarla giderebilecekleri
hususunda hedefe bilinçli bir sekilde yönelmelerine güdü denilmektedir.

5.1.1. Güdülenme Kuramları
5.1.1.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
Abraham Maslow’un 1940’lı yıllarda geliştirdiği kuram, “ Kişinin nasıl güdülendiğini
anlamak için ihtiyaçlarını bilmek gereklidir.” düşüncesine dayalıdır.
Maslow’a göre insan ihtiyaçlarını beş aşamada incelemek olasıdır.
1.

Fizyolojik ihtiyaçlar : Yeme, içme, barınma ve cinsellik gibi

2.

Güvenlik ihtiyaçları: Tehlikelere karşı korunma gibi

3.

Sevgi, ait olma ihtiyaçları: Sevgi, arkadaşlık, benimseme gibi.

4.

Saygı ihtiyaçları: Onur, ün, bağımsızlık, saygı, tanınma gibi.

5.

Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları: Kendine güven, inanç, yaratıcılık gibi.

5.1.1.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
Tüketici alt aşamalardaki ihtiyaçlarından daha kesin olarak haberdardır. Üst düzeydeki
ihtiyaçları ile onu tatmin edecek ürünler hakkında tam anlamıyla kesin bir yargıya sahip
değildir. Bu yüzden pazarlamacılar ürünlerinin hangi ihtiyaçları tatmin ettiğini tüketiciye
bildirmeleri gerekir. Örneğin reklamlarda ürün sevgi, ait olma, tanınma, taktir görme gibi
ihtiyaçları tatmin edebileceği bu yüzden vurgulanır.
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Üst düzeydeki ihtiyaçlara cevap verebilmek için ürün farklılaştırmasına daha çok gidilir.
Böylece, çok farklı şekilde ortaya çıkan sevgi, ait, olma saygı, bağımsızlık, yaratıcılık gibi
ihtiyaçları tatmin edebilmek olası olmaktadır.

5.1.1.2. Çevre Kuramı
Bu kurama göre, çevre güdülemede en önemli etmendir. Kişiyi neyin güdülendiğini
bilmek için, davranışın nasıl ödüllendirildiğini bilmek gereklidir.Ödüllendirilen davranış,
ödüllendirilmeyen davranışa göre daha çok tekrarlanma olasılığına sahiptir.
Pazarlama açısından bu kuram, satın alma davranışı tüketiciye bir ödül getiriyorsa,
tekrarlanma şansının yüksek olması nedeniyle önem taşır. Bu yüzden, ürün ve ürün kullanımı
tüketiciye olumlu bir sonuç getirebilmelidir. Ne tür bir ödül getireceği ise reklamlarla
vurgulanmalıdır.

5.1.1.3. McClelland’ın Gereksinimler Kuramı
David McClelland’ın çalışmaları sosyal ihtiyaçları tanımlamak ve ölçmek üzerine kurulmuştur.
David C. McClelland’ın “Gereksinimler Kuramı”, başarı, güç ve birlikte olma (kabul görme)
gereksinimlerini içeren bir kuramdır. McClelland bu üç gereksinimden genellikle başarı
gereksinimi üzerinde yoğunlukla çalışmış olsa da, bir çok araştırmasında bu üç gereksinimi
birlikte test etmiştir. McClelland (1961), davranışı şekillendiren bu gereksinimlerin önemini,
kişilerarası ilişkilerde, akademik başarıda, hayat tarzının seçiminde ve iş performansı
üzerindeki etkilerinde görülebileceğini belirtmiştir.

McClelland, sosyal öğrenmeye, dolayısıyla öğrenme ve kişiliğe önem verilmiştir.
Üç türlü ihtiyaçtan söz eder:
1.

Başarı ihtiyacı,

2.

Birlikte olma ihtiyacı,

3.

Güç ihtiyacı.

Bu üç ihtiyaç toplumlaşma süreci içerisinde öğrenilir. Başarı ihtiyacı ile tüketim yapıları
arasındaki ilişkikleri ölçen çalışmalar önemli bulgular ortaya koymuştur. Örneğin, yüksek
başarı ihtiyacında olan tüketicilerin lüks arabaları daha az almaya eğilimli oldukları, büyük
çoğunluğunun sigara içicisi oldukları, spor giysileri tercih ettikleri belirlenmiştir.
Reklamlarda bireyin içinde bulunduğu toplumsal grup ya da sınıfta bir farklılık
kazanması ya da bu sosyal alana dahil olması başarılı, sevilen, güçlü bir kişi olarak
tanımlanmasının X marka otomobil telefon, laptop, saat ya da kıyafet ile ilişkilendirilmesi bu
bağlamda ele alınabilir.
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Araştırmalar McClelland’ın düşünceleri ile tüketici davranışları arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynak: http://notoku.com/gudulenme-kuramlari/#ixzz54u8Wrs8s
NotOku.com'a teşekkürler.

5.1.1.4. McGuire’ın İçsel ve Dıssal Güdüler Ayrımı
McGuire;güdüleri içsel-sosyal olmayan, dıssal-sosyal olan güdüler seklinde ayırmıstır.
İçsel-sosyal olmayan güdüler asagıdaki gibi sıralanabilmektedir.
• Uyum Güdüsü: Bireyin tutumları, davranısları, fikirleri, imajları, degerlerine
iliskin görüsleri açısından birbirine uyumlu olmasıdır. Bir araba satın alan kisi
sonradan kararı hakkında süpheye düserse, arabanın özellikleri hakkında bu
çeliskiyi giderecek yeni olumlu bilgiler edinmeye çalısacaktır.
• Atıf Gereksinmesi: Belirli davranısların nedenlerini bizim dısımızdaki birey ya da
nesnelere baglamaktadır. Özellikle, reklamcılıkta inanırlıgı yüksek, sevilen ve tanınmıs
kisilerin satın alma davranıslarını güdüleyici rolü, bu gereksinme ile açıklanır.
• Sınıflama Gereksinmesi: Elimizdeki bilgileri sınıflama, örgütleme ve önemli bir hale
getirme gereksinmemiz de vardır.
• İpucu gereksinmesi: Ne bildigimizi ve hissettigimizi belirlemeye yarayan,
gözlemlenebilir ipuçları ya da semboller gereksinmesini yansıtmaktadır. Bir çok durumda giysi,
tüketicinin yasam biçimi ve arzulanan imajını sunmada önemli rol oynamaktadır.
• Bagımsızlık Gereksinmesi: Bireyin digerlerinden bagımsız olma, kendini yönetme
gereksinmesidir. Pazarlamacılar bu güdüyü “kendi yapabileceginizi yapın”, “kendiniz olun”
imajlarını veren ürünlerle doyurmaya çalısmaktadır.
Dıssal-sosyal güdüler:
• Kendini Sunma Gereksinimi: Kisinin kim oldugunu davranıslarıyla baskalarına
anlatma gereksinimidir. Bir çok ürünün satın alınması, bu gereksinimle açıklanmaktadır.
Özellikle araba, giysi vb. ürünler sembolik anlam tasıdıgından kisinin digerlerine kim oldugunu
anlatmada kullanılmaktadır.
• Savunma Gereksinmesi: Kimligin baskalarına karsı savunulması gereksinimidir.
• Baglılık Gereksinmesi: Baskalarıyla paylasma
Bir ihtiyacı gidermek için bir davranışı ortaya çıkartan iç ve dış kaynaklı güce güdü
denilir. Buna göre güdülerin özellikleri dört grupta incelenebilir.
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1.

Güdüler ihtiyaçlara dayalı olarak ortaya çıkar.

2.

Güdüler eyleme yön verirler

3.

Güdüler tüketicinin gerilimini azaltır

4.

Güdüler bir çevre içerisinde oluşur.

Güdüler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmada beşli bir ayrım
yapılmıştır. (Walters & Bergiel,1989 aktaran Odabaşı, 2003)
1.

Genel Güdüler: açlık, sususuzluk, korku vb. etmenlere bağlı oluşur.

2.
Fizyolojik ve psikolojik güdüler:Fiziksel durumlarla ortaya çıkan psikolojik
güdüler. Güvence, sevgi,mutluluk,vb.
3.

Kaçınılmaz güdüler: Acil olanlar yoğun açlık, susuzluk gibi.

4.
Birincil ve ikincil güdüler Yaşamın devamı için gerekli olan birincil, sosyopsikolojik olanlar ikincil.
5.
Bilinçli ya da bilinçsiz güdüler: Tüketiciler bazı durumlarda gerçek güdülerini
bilmeyebilir. Zamanı öğrenmek amacıyla aldığı kol saatini kabul görme güdüsüyle seçmiş
olabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörlerden biri olan
güdülenmenin ne olduğu, nasıl oryaya çıktığı ve tüketicinin güdülerinin nasıl
yönlendirilebileceği kavram ve kuram bazında değerlendirilmiştir.

76

Bölüm Soruları
1)
“Organizmanın ihtiyacını gidermek için belirli bir yönde faaliyet göstermesi
egilimine ve tüketiciyi gerekli davranıslara yönelten olaylar zincirine veya davranısların
psikolojik nedenlerine ..................denilmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a)

Güdü

b)

Algı

c)

Tututm

d)

Duyum

e)

İstek

2)

Aşağıdakilerden hangisi güdülenme kuramlarından biri değildir?

a)

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı

b)

Çevre Kuramı

c)

Pavlov’un Tepkisel Koşullanma Kuramı

d)

McGuire’ın İçsel ve Dıssal Güdüler Ayrımı

e)

McClelland’ınGereksinimler Kuramı

3)
“Kişinin nasıl güdülendiğini anlamak için ihtiyaçlarını bilmek gereklidir.”
düşüncesine dayanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı

b)

Çevre Kuramı

c)

Pavlov’un Tepkisel Koşullanma Kuramı

d)

McGuire’ın İçsel ve Dıssal Güdüler Ayrımı

e)

McClelland’ınGereksinimler Kuramı

77

4) Bu kurama göre kişiyi neyin güdülendiğini bilmek için, davranışın nasıl
ödüllendirildiğini bilmek gereklidir. Ödüllendirilen davranış, ödüllendirilmeyen davranışa göre
daha çok tekrarlanma olasılığına sahiptir. Güdülenme kuramlarından biri olan bu kuram
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı

b)

Çevre Kuramı

c)

Pavlov’un Tepkisel Koşullanma Kuramı

d)

McGuire’ın İçsel ve Dıssal Güdüler Ayrımı

e)

McClelland’ınGereksinimler Kuramı

5) David McClelland’ın çalışmaları sosyal ihtiyaçları tanımlamak ve ölçmek üzerine
kurulmuştur. Üç türlü ihtiyaçtan söz eder. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu üç ihtiyaç
doğru olarak yer almaktadır?
a)

Güç, saygı, fiziksel ihtiyaçlar

b)

Güç, ait olma, sevilme ihtiyacı

c)

Başarı, sevgi, saygı ihtiyacı

d)

Güvenlik, ait olma, sevgi ihtiyacı

e)

Başarı, birlikte olma, güç ihtiyacı

6) Bir ihtiyacı gidermek için bir davranışı ortaya çıkartan iç ve dış kaynaklı güce güdü
denilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi güdülerin özelliklerinden değildir?
a)

Güdüler sorundan ortaya çıkar

b)

Güdüler eyleme yön verirler

c)

Güdüler tüketicinin gerilimini azaltır

d)

Güdüler bir çevre içerisinde oluşur.

e)

Güdüler ihtiyaçlara dayalı olarak ortaya çıkar.
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7) Asagıdakilerden hangisi İçsel-sosyal olmayan güdülerden biri değildir?
a) Uyum Güdüsü
b) Atıf Gereksinmesi
c) Sınıflama Gereksinmesi
d) İpucu gereksinmesi
e) Bagımlılık gereksinmesi
8) “Kisinin kim oldugunu davranıslarıyla baskalarına anlatma ihtiyacından doğan ve
araba, giysi vb. ürünlerin taşıdıkları sembolik anlam nedeniyle satın alınması olarak açıklanan
dış sosyal güdüye ne ad verilir?
a) Atıf gereksinmesi
b) Savunma gereksinmesi
c) Sembol gereksinmesi
d) Kendini sunma gereksinmesi
e) Bağımlılık gereksinmesi
9) Başarı ihtiyacı ile tüketim yapıları arasındaki ilişkikleri ölçen çalışmalar yaparak
önemli bulgular elde den ve Gereksinimler Kuramını ortaya koyan kuramcı Ivan Pavlow’dur.”
İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) a, 4) b,5) e, 6)a, 7) e, 8) d, 9) b
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6. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK
FAKTÖRLER III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER III
6.1. Algılama
6.1.1. Seçici Algılama
6.1.2. Algısal Örgütleme
6.1.3. Algısal Yorumlama
6.1.4. Algılama ve Pazarlama Uygulamaları
6.1.4.1. Algılanan Risk Kavramı
6.2. Tutum
6.2.1.Tutumun Özellikleri
6.2.2.Tutumun Öğeleri
6.2.3. Tutumun İşlevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mesaj stratejisinin belirlenmesindeki temel noktalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Algılama
Tutum

Kazanım
Algılamanın oluşumu
Tutum oluşturma

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Reklamda algı kullanımı
Markaya karşı olumlu tutum
geliştirme
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Anahtar Kavramlar


Algılama



Tutum
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Giriş
Gerek kişisel gerek çevresel etmenlerin etkisinde oluşan algılama bir çok bakımdan
tüketici davranışını etkiler. Pazarlama açısından bir ürün, ancak bir ihtiyacı tatmin edeceği
algılandığı zaman var olur. Bu durum, doğru hedef pazara, doğru mesaj stratejileri geliştirmenin
önemini ortaya koyar. Ancak bir ürünü farklı tüketicilerin, farklı biçimde algılayabildikleri
gerçeği de göz ardı edilmemelidir.
Reklâmın bilindiği üzere tek amacı satışları artırmak değil, tüketicinin ürün ya da
markaya yönelik tutumlarını olumlu hale getirmektir. Tüketicinin olumsuz tutuma sahip olması
ya da tutumlarının çok güçlü olmaması durumu, başarısızlığın göstergesidir ve reklamcıların
bu konulara milyonlarca liralık harcama yapmasını gerektirir. Tutum değiştirme konusunda iyi
hazırlanmış, ikna edici bir iletişim stratejisiyle tüketicinin tutumu etkilenmeye çalışılır.
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6.1. Algılama
Algı; çevrenin, insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerin, tatların ve
renklerin gözlemlenmesiyle ilgilidir. Duyumları yorumlama, onları anlamlı biçime getirme
sürecidir. Duyum, bir uyarıcının duyu organları tarafından alınmasıdır.
Uyarıcı, duyularımıza gelen girdilerden birisidir. Ürünler, markalar, ambalajlar,
reklamlar, mağazadizaynları uyarıcı olarak görev yaparlar.
Maruz Kalma, tüketicinin uyarıcı ile fiziksel olarak kontak kurmasıdır.
Algılama, bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir.
Algılama süreci ile kişi, çevresindeki uyarıcılara anlam verir. Algılamayı etkileyen çeşitli
faktörler vardır. Bunlardan başlıcaları, uyarıcının fiziksel nitelikleri, uyarıcının çevresiyle
ilişkileri ve kişinin kendi içinde bulunduğu özelliklerdir.
Fiziksel uyarıcıların özelliklerinin algılama üzerindeki etkisine, renkli bir gazete
reklamı veya bir mamul ambalajının, aynı özellikteki renkli olmayan reklam veya ambalajdaki,
çok daha fazla tüketici dikkat ve ilgisini çekmesi örnek olarak verilebilir.
Günlük yaşamda tüketiciler pek çok sayıda uyarıcıyla karşı karşıya olmasına karşın
sadece bazı uyaranlara karşı tepki verir, anlam yükler. Tüketicilerin, sürekli maruz kaldığı bu
uyarıcılara karşı yine sürekli seçim yapmak zorunda kaldığı düşünüldüğünde, yöneltilen
mesajların oluşumunda çok yönlü düşünülmesi gerekliliği ortaya çıkar. Çünkü bir ürün ne
kendiliğinden var olur, ne de kendiliğinden kişisel bir anlam kazanır.
Pazarlama açısından bir ürün, ancak bir ihtiyacı tatmin edeceği algılandığı zaman var
olur. Bu durum, doğru hedef pazara, doğru mesaj stratejileri geliştirmenin önemini ortaya
koyar. Ancak bir ürünü farklı tüketicilerin, farklı biçimde algılayabildikleri gerçeği de göz ardı
edilmemelidir.
Algılama süreci genel olarak ele alındığında, karsımıza üç önemli boyut çıkmaktadır.
Bu üç önemli boyut aşağıda belirtilmektedir.
• Seçici algılama
• Algısal örgütleme
• Algısal yorumlama

6.1.1. Seçici Algılama
Kisinin bir günde karsılastıgı uyarıların sayısı milyonlarla ölçülmektedir.
Ancakbunlardan çok azı algılanacaktır. Neyin algılanacagı ve nasılalgılanacagına etki eden
birçok faktör söz konusudur. Örnegin; televizyonda izlemek için yüzlerce kanal mevcuttur,
ancak biz izlemek için sadece birkaç kanal seçmekteyiz.

86

Uyarıcılar belirli bir süzme mekanizmasından geçirilmektedir. Kişi duymak istediğini
duymakta, görmek istediğini görmektedir (Odabası ve Barıs, 2003: 130-131). Örneğin;bir
kişinin, sevdiği bir insanı kalabalık bir ortamda kolayca fark edebilmesi algıda seçiciliğe
girmektedir.
Seçici algılama bireylerin inançlarına, gereksinimlerine ve markadeğerlendirmelerine
uygun olan bilgiyi kabul ettiklerini göstermektedir. Bu yüzden tüketici kendini tehdit eden
inanç ve tutumlarına ters düsen bilgiyi çarpıtarak rahatlamaya çalışmaktadır.
Algısal savunma aşağıdaki durumlarda artabilmektedir
• Bireyin bir markaya karsı tutum ve inançları kuvvetli ise, algısal savunmaolasılığı
yükselecektir.
• Birey bir marka hakkında olumlu deneyimlere sahipse, deneyimlerine ters düsen
bilgiyi reddetme eğiliminde olacaktır. Bilgiyi duymazdan gelecek veya bilgiyi kendi yönünden
rasyonelleştirmeye çalışacaktır.
• Uyarıcı ile gelen korku ve heyecan yoğunlaştıkça, algısal savunma artacaktır. Bu
durumda birey mesajın geçerliliği ve doğruluğu konusunda kanıtlar isteyebilmekte ya da sadece
olumlu yönlerini algılamaktadır.
• Satın alma sonrası duyulan huzursuzluk arttıkça, algısal savunma artış gösterecektir.
Seçici algılama bireylerin inançlarına, gereksinimlerine ve marka değerlendirmelerine
uygun olan bilgiyi kabul ettiklerini göstermektedir. Bu yüzden tüketici kendini tehdit eden
inanç ve tutumlarına ters düsen bilgiyi çarpıtarak rahatlamaya çalışmaktadır.
Algısal savunma aşağıdaki durumlarda artabilmektedir
• Bireyin bir markaya karsı tutum ve inançları kuvvetli ise, algısal savunma olasılıgı
yükselecektir.
• Birey bir marka hakkında olumlu deneyimlere sahipse, deneyimlerine ters düsenbilgiyi
reddetme eğiliminde olacaktır. Bilgiyi duymazdan gelecek veya bilgiyikendi yönünden
rasyonelleştirmeyeçalışacaktır.
• Uyarıcı ile gelen korku ve heyecan yoğunlaştıkça, algısal savunma artacaktır. Bu
durumda birey mesajın geçerliliği ve doğruluğu konusunda k anıtlar isteyebilmekte ya da
sadece olumlu yönlerini algılamaktadır.
• Satın alma sonrası duyulan huzursuzluk arttıkça, algısal savunma artısgösterecektir.
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6.1.2. Algısal Örgütleme
Beyin genel uyarıcıları derleyip toplamaktadır. Yani algı, bize gelen uyaranların
toplamından çok daha fazla anlam ifade etmektedir. Beynin yaptıgı örgütleme
şekilleriaşağıdakisekilde sıralanabilmektedir (Muter, 2002: 43).
• Sekil-Zemin liskisi: Tüm algılamalarda bir zemin ve bir sekil mevcutdurumdadır.
Zemin; fon, sekil ise; ana öğedir. Görsel anlamda sekil bize daha yakın izlenim verir,
etkileyicidir ve daha iyi hatırlanır; zemin ise bulanıktır.
• Tamamlama: Bir nesnenin bir kısmını gördüğümüzde zihnimiz onun tümünü
görüyormuş gibi algılamaktadır.
• Devamlılık: Algısal alanda bulunan ve aynı yönde giden uyaranlar, ilişkili ve birbirinin
devamı olarak algılanmaktadır.
• Yakınlık: Birbirine yakın olan nesneler gruplandırılarak algılanmaktadır
• Benzerlik: Birbirine benzeyen nesneler bir grup olarak algılanmaktadır.

6.1.3. Algısal Yorumlama
Algılama zamanındaki ilgiler, güdüler ile geçmiş deneyimler yorumlamadaki
farklılıkların nedeni olarak gösterilebilmektedir. Kişinin algısal yorumunun gerçeğe ne kadar
yakın olduğu, uyarıcıların niteliği ile kişiningeçmiş deneyimi, ihtiyaçları ve güdülerine bağlıdır.
Bazı uyarıcılar karmaşık yapıdadır ve anlam verilmede zorluklar yaratır. Uyarıcının açık
biçimde algılanamaması ya da birden fazla anlam yüklenmesi durumunda böyle bir
karmaşıklıkoluşur. Bu durumda, tüketici kendi arzu ve isteklerine bağlı olarak uyarıcıya bir
anlam vermeye çalışır.Reklamcılıkta böyle bir durum arzu edilmez.

6.1.4. Algılama ve Pazarlama Uygulamaları
Gerek kişisel gerek çevresel etmenlerin etkisinde oluşan algılama birçok bakımdan
tüketici davranışını etkiler. Bunlar arasında özellikle beş konu pazarlamacılar açısından ön
planda tutulmaktadır:
1.

Reklamın algılanması

2.

Ürün imajı,

3.

Fiyata yönelik algılar,

4.

Malın üretildiği ülkeye yönelik algılar,

5.

Kurum imajı.
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6.1.4.1. Algılanan Risk Kavramı
Hiç şüphesiz bir alım sonucunda ihtiyacın giderilmesi ve olumlu sonuçlar alınması
beklenir. Ancak her zaman yapılan seçimden emin olunamayabilinir. Risk kavramı tüketici
davranışlarında diğer disiplinlerden daha farklı açıklanmaktadır. Tüketici davranışı
literatüründe algılanma olasılığı olan riskler altı grupta incelenmiştir.
Tüketici Açısından Algılanan Riskler:
1.

İşlevsel- ürünün beklendiği gibi çalışmaması

2.

Fiziksel- ürünün sağlığı olumsuz etkileme olasılığı

3.

Finansal- Parasal kayba uğrama

4.

Sosyal-ürünün çevre tarafından onaylanmama olasılığı

5.

Psikolojik- Ürünün tüketicinin benliğine uymama olasılığı

6.

Zaman- Ürünün enerji ve zaman kaybına sebep olma olasılığı.

7.
Risklerin bazı durumlarda arttığı, bazı durumlarda ise azaldığı açık olarak
bilinebilir. Tüketicinin algıladığı riskler şu koşullarda artma eğilimi gösterir.
8.

-Ürün grubu hakkında bilgi az olduğunda

9.

-Marka ile ilgili deneyim az olduğunda,

10.

-Ürün yeni olduğunda,

11.

-Ürün teknik olarak karmaşık olduğunda,

12.

-Tüketici daha az güvenli olduğunda,

13.

-Markalar arasında kalite farkları olduğunda, Fiyat yüksek olduğunda,

14.

-Satın alma tüketici için önemli olduğunda.

6.2. Tutum
Kişinin, nesne ya da ortamlara yönelik olumlu ya da olumsuz biçimde tepkide bulunma
eğilimine tutum denir. Reklâmın bilindiği üzere tek amacı satışları artırmak değil, tüketicinin
ürün ya da markaya yönelik tutumlarını olumlu hale getirmektir. Tüketicinin olumsuz tutuma
sahip olması ya da tutumlarının çok güçlü olmaması durumu, başarısızlığın göstergesidir ve
reklâmcıların bu konulara milyonlarca liralık harcama yapmasını gerektirir. Tutum değiştirme
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konusunda iyi hazırlanmış, ikna edici bir iletişim stratejisiyle tüketicinin tutumu etkilenmeye
çalışılır.

6.2.1.Tutumun Özellikleri
Tutumların özelliklerini aşağıdakişekilde sıralamak mümkün görünmektedir.
• Tutumlar öğrenilmişeğilimlerdir denilebilmektedir. Satın alma ile ilgili tutumlar,
deneyimler, bilgi birikimi ve pazarlama iletişimi etkinlikleri ile biçimlenmektedir. Bu bağlamda
tutumlar öğretilebilirdavranış kalıplarıdır.
• Bireyin tutumu ile davranışları arasında bir uyum olması beklenmektedir. Doğuş çay
seven birinin, bu markayı satın alması beklenebilmektedir. Tutumlar kalıcı değildir, zamanla
değişebilmektedir.
• Tutumlar belirli bir odak noktasına gereksinim duymaktadır. Bu nesne, bir kavram ya
da fiziksel bir şey olabilmektedir. Örneğin; ürün, mağaza, marka vb.
• Tutumların yönü, derecesi ve yoğunluğu vardır. Tutumlar, karşı olma ya da yandaş
olma gibi, bir yön anlatmaktadır. Tutumun derecesi ve yoğunluğu ise; kişinin nesne karsısına
kendine güven derecesi ile ilgilidir denilebilmektedir.
Örneğin; bir marka hakkında olumsuz bir tutum gösteren kişinin, tutumunun doğruluğu
konusundaki özgüveni, tutumun derecesini ve yoğunluğunu göstermektedir.
• Düşük dereceli ve yoğunluklu tutumların değiştirilmesi daha kolay durumdadır.
• Kişinin tutumları arasında bir uyum söz konusudur. Aksi takdirde tutarsızlık
belirmektedir. Uzun süredir korunan tutumların değiştirilmesi daha zordur. Yeni oluşturulan
tutumların değiştirilmesi daha kolay durumdadır.
• Tutumlar genelleştirilmektedir. Bir ürüne karsı oluşturulan olumsuz tutum,
genelleştirilerek aynı ürün sınıfına yayılabilmektedir. Bir markaya karşı gösterilen olumsuz
tutum, aynı marka semsiyesi altında pazarlanan diğerürünlere de gösterilebilmektedir.

6.2.2.Tutumun Öğeleri
Tutumun ögeleri; bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak üçe ayrılmaktadır.
Varlığından haberdar olunmayan bir nesneye kası tutum oluşturulamaz. Öncelikle
kişinin nesne ile ilgili uyarıcıları algılaması gerekmektedir. Uyarıcılardan elde edilen bilgiler,
birbiriyle ilişkilendirilmekte ve basitleştirilmektedir. Bilgi değişiklikleri tutum değişiklikleri
yaratabilmektedir (nceoglu, 2000: 9-10). Bilişsel öge; kişinin bir nesneye yönelik düşünce, bilgi
ve inançlarını oluşturmaktadır.
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6.2.3. Tutumun İşlevleri
Tutumlar, aşağıdakigösterildiği gibi, çeşitli fonksiyonlara sahiptir
• Düzenleme ve fayda fonksiyonu
• Benliği koruma fonksiyonu
• Kişiseldeğerler itibariyle anlamlılık fonksiyonu
• Bilgi fonksiyonu
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörlerden algılama, tutum kavramları ve
özellikleri
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tüketici açısından algılanan risklerden biri değildir?

a)

İşlevsel- ürünün beklendiği gibi çalışmaması

b)

Fiziksel- ürünün sağlığı olumsuz etkileme olasılığı

c)

Finansal- parasal kayba uğrama

d)

Sosyal-ürünün çevre tarafından onaylanmama olasılığı

e)

Psikolojik- Ürünün üretici tarafından onaylanmaması

2)
Aşağıdakilerden hangisi algısal örgütlenme için beynin yaptığı örgütlenme
şekillerinden biri değildir?
a)

Şekil-zemin

b)

Tamamlama

c)

Yakınlık

d)

Farklılık

e)

Benzerlik

3)

Tüketicinin algıladığı riskler şu koşullarda artma eğilimi gösterir.

a)

Ürün grubu hakkında bilgi az olduğunda

b)

Marka ile ilgili deneyim az olduğunda

c)

Ürün yeni olduğunda

d)

Ürün teknik olarak karmaşık olduğunda

e)

Tüketici daha çok güvenli olduğunda
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4)

Aşağıdakilerden hangisi tutumun özelliklerinden biri değildir?

a)

Tutumlar öğrenilemez

b)

Tutumlar ve davranışlar arasında bir uyum olması beklenmektedir

c)

Tutumların belirli bir odak noktası olmalıdır

d)

Tutumların yönü, yoğunluğu ve derecesi vardır.

e)

Tutumlar öğretilebilir davranış kalıplarıdır.

5) Algılama süreci genel olarak ele alındığında, karsımıza üç önemli boyut çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu boyutlardan biridir?
a)

Yanılsama

b)

Algısal örgütleme

c)

Çarpıtma

d)

Tutum geliştirme

e)

Algılama

6) Gerek kişisel gerek çevresel etmenlerin etkisinde oluşan algılama birçok bakımdan
tüketici davranışını etkiler. Bunlar arasında özellikle beş konu pazarlamacılar açısından ön
planda tutulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a)

Ürün imajı,

b)

Fiyata yönelik algılar,

c)

Kurum imajı.

d)

Malın üretildiği ülkeye yönelik algılar,

e)

Kullanım algısı
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7) “ Kişinin, nesne ya da ortamlara yönelik olumlu ya da olumsuz biçimde tepkide
bulunma eğilimine………..denir.” Şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Algı

b)

Değer

c)

Tutum

d)

Güdü

e)

Öğrenme

8) Bazı uyarıcılar karmaşık yapıdadır ve anlam verilmede zorluklar yaratır. Uyarıcının
açık biçimde algılanamaması ya da birden fazla anlam yüklenmesi durumunda böyle bir
karmaşıklık oluşur. Bu durumda, tüketici kendi arzu ve isteklerine bağlı olarak uyarıcıya bir
anlam vermeye çalışır. Algılama sürecinin boyutlarından biri olan bu tanımlama
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Algısal örgütleme

b)

Algısal yorumlama

c)

Seçici algılama

d)

Tutum

e)

Anlamlandırma

9) “Bir nesnenin bir kısmını gördüğümüzde zihnimiz onun tümünü görüyormuş gibi
algılamaktadır.” Şeklinde tanımlanan ve algısal örgütleme türlerinden biri olan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tamamlama

b)

Şekil-zemin

c)

Yakınlık

d)

Benzerlik

e)

Devamlılık

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) e, 4) a, 5) b, 6) e, 7) c, 8) b, 9. e
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7. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK
FAKTÖRLER IV
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER IV
7.1. Kişilik ve Benlik
7.1.1. Kişilik Kuramları
7.1.1.1. Freud’un Psikoanalitik Kuramı
7.1.1.2. Sosyo- Psikolojik Kuram
7.1.1.3. Treyt (Özellik) Kuramı
7.2. Değerler ve yaşam biçimi
7.2.1. Rokeach Değerler Sistemi
7.2.2. Değerler ve Yaşam Biçimi Sistemi (VALS)
7.2.3. Değerler Listesi

97

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kişilik kuramları

Kazanım
Kuramların tüketici
davranışıyla ilişkisini
kavramak

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kişilik kuramlarıyla ilgili bilgiyi
tüketici davranışlarını
etkilemeye yönelik olarak
kullanabilme
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Anahtar Kavramlar


Kişilik



Değerler
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Giriş
Günlük yaşamımızın hemen her anında karşımıza çıkan reklamların bu derece yoğun
olması belki yanlış bir izlenime neden olabilir. Tüketiciyi etkilemeye çalışan markaların
gelişigüzel ve kolayca ürettikleri reklamları, yine gelişigüzel biçimde karşımıza çıkartmayı
çalıştıklarını sanabiliriz. Ancak bu reklamlar tüketici davranışlarının ve onu etkileten
faktörlerin analizi sonucu oluşturulmuştur.
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TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK
FAKTÖRLER IV
7.1. Kişilik ve Benlik
Her bireyin, bireyi diğerlerinden ayıran ve satın alma davranışlarını etkileyen bir kişiliği
vardır. Kişilik kavramı ile bireyin çevresel uyarıcılara karşı tutarlı ve devamlı ayırt edici
psikolojik özellikleri ifade edilmektedir. Bazı ürün ve marka seçimlerinde tüketici
davranışlarının analiz edilmesinde kişilik son derece yararlı olabilir. Örneğin A.B.D. ‘de kahve
pazarlamacıları, yaptıkları araştırmalar sonucu, kahve bağımlılığı fazla olan tüketicileri, toplum
hayatından hoşlanan, hoş sohbet kişiliğe sahip kişiler olarak tanımlamışlardır. Buna bağlı olarak
Maxwell House reklamlarında bu olguyu vurgulayacak temaları işlemiştir.
Jennifer Aaker marka kişiliği ile ilgili çalışmasında beş adet özellik ortaya koymuştur
(Aaker, 1997):
1. Samimi veya içten (ayakları yere basan, dürüst, sağlıklı ve neşeli)
2. Heyecan verici (cesur, canlı, yaratıcı ve güncel)
3. Yeterli veya yetkim (güvenilir, zeki ve başarılı)
4. Sofistike (üst sınıf ve cazibeli)
5. Dayanıklı ve cefakâr (dışa dönük ve sert)
Aaker iyi bilinen markalan analiz etmiş ve markaların yukarıda belirtilmiş olan kişilik
özelliklerinden birinde çok güçlü olduğunu ifade etmiştir. Örneğin; Levi’s markasının
dayanıklılığı, MTV’nin heyecan verici olması, CNN’in ustalığı bu duruma örnek olarak
gösterilebilir.
Tüketiciler, marka kişiliği olan bir markayı kullanırken veya seçerken kimi durumlarda
kendi benliklerini temsil eden, kimi durumlarda ideal benliği temsil eden kimi durumlarda ise
başka benlik kavramları ile uyumlu olan markaları tercih edebilmektedirler.
Kişilik kavramının pazarlama açısından önemi bilinmesine karsın, yapılan araştırmalar
tüketici davranışlarını açıklamada çelişkili sonuçlar vermektedir. Bazı araştırmalar kişiliğin
ürün, marka, mağaza seçiminde önemli olduğunu vurgularken, bazı araştırmalar hiçbir ilişkinin
olmadığını öne sürmüştür. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli etmen, kişilik
konusunda herkesin kabul edebileceği bir tanımın olmamasıdır. Çalışmalar, genellikle iki
yaklaşım arasında belirlenmektedir. Kişiliği biyolojik (genetik) etmenlere bağlayanlar birinci
yaklaşımıoluşturmaktadır. Çevre etmenlerinin kişiliğibelirlediğini öne sürenler ise, ikinci
yaklaşımıoluşturur. Her iki yaklaşımın da ele alınacağı bir değerlendirme; tüketici davranıştan
açısından, çok daha geçerli olmaktadır. Kişilik; bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu,
diğerkişilerden ayırt edici, tutarlı ve yapılanmış bir ilişki biçimidir denilmektedir (Odabası ve
Barıs, 2003:189-190).
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Kişilik, bir tüketiciyi diğerinden ayıran temel, orijinal ve egemen olan bir özelliğidir
(Karabacak, 1993:92). Kişiliğinoluşmasında birçok etken rol oynamaktadır. Bunları, aşağıda
belirtildiği gibi, dört ana grup içerisinde incelemek olanaklı görülmektedir (Eren, 1998: 40-41).
• Kişinin kendini diğerlerinden ayıran fiziksel dış görünümü,
• Belirli bir yasa gelindiğinde bir görevi üstlenmesi sonucu ortaya çıkan rolü,
• Kişininzekâ, enerji, arzu, ahlak ve potansiyel yetenekleri,
• Kişinin içinde yasadığı toplumsal özellikler; yasam felsefesi, kültürel yapısı, ahlak
anlayışı vb.
Benlik, kişinin kendini algılayış biçimidir. Kişinin kendini nasıl gördüğünü, kişiliğine
ilişkin kanılarının neler olduğunu açıklar. Benlik kavramı; anne, baba, arkadaşlar, öğretmenler
ve diğer önemli kişiler ile ilişkiler sonucunda oluşur.
Kişinin kendini algılayış biçimi olan benlik, yine kişinin algılarına bağlı olarak iki
boyuta sahiptir. İlk boyut gerçek benlik ikenikinci boyut ise ideal benliktir.
Gerçek benlik

____

Kimim?

İdeal benlik

____

Kim olmak istiyorum?

7.1.1. Kişilik Kuramları
7.1.1.1.Freud’un Psikoanalitik Kuramı
Freud insan davranışım kişilikle bağlantılı olarak açıklamıştır. Freud’a göre insan kendi
başına tatmin edemeyeceği gereksinimleri ile dünyaya gelmekte ve büyüdükçe ruhsal yapısı da
karmaşıklaşmaya başlamaktadır.
Freud’a göre bireyin ruhsal yapısı birbirine bağımlı, ilkel benlik (id), benlik (ego) ve üst
benlik (süper ego) olarak üç kısımdan oluşmaktadır. İlkel benlik (id), bireyin doğuştan sahip
olduğu, ancak toplumda kabul görmeyen gereksinim ve arzulardır. Birey bunları rahatlıkla dışa
vuramaz. Çünkü çeşitli kuralların, normların ve değer yargılarının baskısı altındadır. Toplumun
değer yargılarının ise üst benlik (süper ego) gösterir. Üst benlik (süper ego), bireyi suçluluk ve
utanma duygusu duymaksızın, gereksinim ve isteklerinin toplumun onayladığı yollardan
giderilmesine yöneltir. Benlik (ego) ise ilkel benlik ve üst benlik arasında dengeyi sağlayan ve
uzlaştırıcı rol oynayan bilinçli bir kontrol merkezidir.
Freud, bireyin doğuştan gelen fizyolojik gereksinimlere sahip olduğunu ancak toplumun
değer yargılarının çoğu zaman bu gereksinimlerin giderilmesine engel olduğunu ileri
sürmektedir. İlkel benlik ve üst benlik arasında yaşanan bu çatışma bireyde gerginliğe neden
olmakta ve bireyi bunalıma itmektedir.
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Özellikle Freud’un libido sözcüğü ile tanımladığı seks güdüleri toplumun değer
yargıları ile çatışmakta, toplumun baskısı nedeniyle birey suçluluk ve utanç duygusuna
kapılmaktadır. Bu durum bu güdülerin bilinçaltına itilmesine ve baskı altında tutulmasına neden
olmaktadır. Birey baskı altında tuttuğu ve toplumun onayladığı biçime yönlendirmeye çalıştığı
güdüleri onun davranışını çeşitli biçimlerde etkilemektedir. Bunun sonucu karmaşık davranış
biçimleri ortaya çıkmaktadır.
Freud’un Psikoanalitik modelinin en önemli bulgusu, bireyin davranışında çoğu zaman
bilinçaltında yer alan güdülerin etken olmasıdır. Bu bulgudan yola çıkılarak model, tüketici
araştırmalarının motivasyon araştırmalarına dayandırılması ve tüketici davranışlarının bu yolla
tahmin edilmesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir.
Ayrıca, bireyin bilinçaltındaki gerçek nedenlerin ortaya çıkarılmasına dayanarak
tüketicileri satın alma davranışına yöneltecek etkili tutundurma stratejilerinin oluşturulması
açısından da pazarlama yöneticilerine katkı sağlamıştır.
Bu modele yöneltilen en önemli eleştiri, Freud’un bireyin davranışını ağırlıklı olarak
fizyolojik gereksinimlere özellikle libidoya bağlı olarak açıklaması, psikolojik ve sosyolojik
gereksinimleri dikkate almamasıdır. Freud’un modeli sonradan değişikliklere uğratılmıştır.
Kişiliğin pazarlama konularında uygulanması zor olsa da bazı uygulamalarda
rastlanmaktadır. Süperegoya öncelik veren tüketiciler için danışma grupları ve aile önemli
olabilir. İd yönü ağır basan tüketiciler istek ve dürtülerine ağırlık verebilirler. Nike “Just do
it” ide hitap etmektedir.

7.1.1.2. Sosyo- Psikolojik Kuram
Kuramın kurucuları Freud’un öğrencileri olan Carl Jung ve Alfred Adler, sosyal
değişkenlerin kişiliği belirleyen etmenler olduğunu kabul ederler.
Adler, insanın temel amacının güçlü olmak olduğunu ileri sürer. Güçlü olmayan ve
kendini güçlü hissetmeyen kişi aşağılık kompleksine sahip olur ve bundan kurtulmak için güçlü
olduğu alanların üstüne gider.
Jung ise insanın kendi geleceğini belirleyebilen bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eder.
Çünkü insan beyni aktif olduğu zaman içinde iki eylem gerçekleştirir: bu iki eylem algılamak
ve yorumlamaktır.
ErichFromm, toplumda kişinin yalnızlığını ön plana alır. Kişinin amacının sevgi arama,
kardeşlik, arkadaşlık ve güvenlik sağlama olduğunu belirtir.
Adler ve Fromm’un fikirleri reklamcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.
Hedeflenen kişilere göre, reklamlarda verilen mesajlar, ürün ya da hizmet kullanılırsa, aşağılık
duygusunun azalacağını, güç sağlanacağını korku ve endişelerin gideceğini vurgular. Üstünlük,
sevgi ihtiyaçları, yalnızlıktan kaçış, güvenlik duyguları reklamlarda sık kullanılan temalardır.
(Odabaşı&Barış,2003:198-199)
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7.1.1.3. Treyt (Özellik) Kuramı
Bireyi tanımlayan ve onu diğerlerinden ayırt eden nitelikler olarak tanımlanan treytler
çerçevesinde kişiliği inceleyen bir kuramdır. Araştırmacılar tarafından belirlenen kişilik
özellikleriolarak treytler çeşitli niceliksel ve deneysel araştırmalar sonucunda ortaya
konmaktadır.
Bireysel kişilik teorileri olarak da adlandırılan treyt kuramı iki genel varsayıma dayanır:
1.
2.
şeklindedir.

Bütün bireyler içsel karakteristik özellikler ya da treytlere sahiptir.
Bu karakteristik özellikler bireyler arasında tutarlı ve ölçülebilir farklılıklar

3.
Bu kuram kapsamında bizi çevreleyen dışsal çevreden kaynaklanan durum ya da
uyaranlar dikkate alınmaz.
4.
Dolayısıyla bireyler uyumlu, saldırgan, güç ve başarı merkezli olma ya da
olmama gibi özellikler açısından da ayrıştırılabilmekte ve tüketici davranışları açısından bu
treytler bağlamında farklılıklar ortaya konabilmektedir.Reklamlarda mesaj stratejilerinin
oluşturulmasında da kişiliği belirleyen treytler diğer unsurlar bağlamında göz önüne
alınmaktadır. (Elden, 2009:412)
5.
Kişilik özellikleri, tüketicinin hangi mağazadan yapacağına da etkide
bulunabilir. Örneğin kendine güveni çok olan tüketici daha prestijli mağazaları seçmeye
eğilimlidir.

7.2. Değer ve Yaşam Biçimi
Değer, bazı davranış ve amaçları diğer davranış ve amaçlardan ya bireysel ya da sosyal
olarak daha tercih edilebilir bulan, sürekliliği olan inanışlardır. Bu nedenle de insanlar
davranışları ile değerlerini gerçekleştirirler.
Değer araştırmaları üzerine yoğunlaşan pazarlama yöneticilerinin kullanabileceği üç
ölçek mevcuttur.
1.

Rokeach Değerler Sistemi

2.

Değerler ve Yaşam Biçimi Sistemi

3.

Değerler Listesi
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7.2.1. Rokeach Değerler Sistemi
Psikolog MiltonRokeach yaptığı araştırmada (1973) iki tür değer olduğundan söz eder.
Araçsal değerler ve amaçsal değerler.
Araçsal değer, dürüstlük, temizlik ya da dost canlısı olmak gibi tercih edilen
davranışları ifade eder. Hırs, kendini kontrol gibi yetenekler ile yardımseverlik ve itaatkârlık
gibi ahlaki değerlerle ilişkilidir. Yani aracı değerler bir amaca ulaşma yoludur. Ürünler de
insanların değerlerine uygun davranmalarına yardımcı olabilirler.
Amaçsal değerler, ise sosyal değerler ile ilişkilidir ve tercih edilen içinde bulunulmak
istenen durumu ifade ederler. Örneğin barış dolu bir dünya, iftar yemeği davetleri gibi.

7.2.2. Değerler ve Yaşam Biçimi Sistemi (VALS)
1978 yılında geliştirilen bu yaşam biçimi ölçeği, pazardaki davranışları dikkate alınarak
toplumu dokuz farklı değer sisteminde ele alır. VALS ölçeğini geliştirenler için değer kavramı
“bir bireyin tüm tutum, inanış, fikir, korku, umut, önyargı, ihtiyaç, arzu ve isteklerini kapsayan
bir bütünleşik set olup, birlikte bireyin nasıl davrandığını ya da davranacağını” belirler.

7.2.3. Değerler Listesi
1985 yılında bir grup araştırmacı daha doğrudan pazarlamaya ve tüketici davranışlarına
uygulanabilirolması amacı ile LOV- Değerler Listesi diye bilinen bir ölçek geliştirdiler. Bu
değerler üç sınıfta toplanabilir.
1.

Hedonikdeğerler(hayattan zevk almak, mutluluk ve sıcak ilişkiler kurmak

2.
Empati değerleri (kendine saygı duymak, diğerlerinden saygı görmek, güvenlik,
aidiyet duygusu.
3.

Kendini gerçekleştirme değerleri ( kişisel gelişim ve başarı duygusu)

Yaşam Biçimi: Benlik kavramının dışa yansımasıdır ve en basit ifadesi ile nasıl
yaşadığımızdır.
Yaşam biçimi pazarlamacılar için iki önemli özelliğe sahiptir.
1.
Yaşam biçimi birçok satın alma ve kullanma faaliyeti için temel güdülenmeyi
gerçekleştirir.
Değişen çevre ve ürünler hakkında tüketicilerin kararlarının bir sonucu olarak yaşam
biçimi değişir ya da pekiştirilir. Zaman içerisinde ve öğrenme sonucunda yaşam biçimi
değişebilir.
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-Değerlerin Pazarlama Uygulamalarındaki Kullanımı
♦ Hedef pazarın kim olduğunu belirlemek,
♦ Hedef pazarın ne yaptığını, hobilerini, ilgilerini ortaya koymak,
♦ Hedef pazarın yoğun olarak yaşadığı yerleri saptamak,
♦ Hedef pazar ile en iyi iletişim kurma yolunu ve stratejisini belirlemek, hedef pazarı
harekete geçiren değerleri, nedenleriyle birlikte görmek.
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Bölüm Soruları
1)
“ ……………toplumda kişinin yalnızlığını ön plana alır. Kişinin amacının sevgi
arama, kardeşlik, arkadaşlık ve güvenlik sağlama olduğunu belirtir.”
a)

Carl Jung

b)

Sigmund Freud

c)

Alfred Adler

d)

ErichFromm

e)

William James

2)
“……….., insanın temel amacının güçlü olmak olduğunu ileri sürer. Güçlü
olmayan ve kendini güçlü hissetmeyen kişi aşağılık kompleksine sahip olur ve bundan
kurtulmak için güçlü olduğu alanların üstüne gider.” İfadesinde boş bırakılan yere hangi isim
gelmelidir?
a)

Alfred Adler

b)

Carl Jung

c)

Sigmund Freud

d)

ErichFromm

e)

William James

3)
“……………….kavramı ile bireyin çevresel uyarıcılara karşı tutarlı ve devamlı
ayırt edici psikolojik özellikleri ifade edilmektedir.
4)
Freud’un psikanalik kuramına yönelik eleştirileri ile bilinen, aynı zamanda Onun
öğrenci olan iki bilim adamının ismi ve geliştirdikleri kuram/yaklaşım hangi şıkta doğru olarak
verilmektedir?
a)

Jerame S. Burner ve Piaget (Bilişsellcilik Kuramı)

b)

J. Adolf Meyer ve John Dewey (Biyolojik Kuram)

c)

Carl Gustav Jung- Alfred Adler ( Sosyo- Psikolojik Kuram)

d)

William James ve James B. Angell (İşlevsilik Kuramı )

e)

Max Wertheimer ve Kurt Kofka (Gestaltçı Yaklaşım)
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5. ………………………kuram, bireyin bilinçaltındaki gerçek nedenlerin ortaya
çıkarılmasına dayanarak tüketicileri satın alma davranışına yöneltecek etkili tutundurma
stratejilerinin oluşturulması açısından da pazarlama yöneticilerine katkı sağlamıştır. Sözü
edilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sosyo-psikolojik kuram

b)

İşlevsellik kuramı

c)

Psikoanalitik kuram

d)

Bilişselcilik kuramı

e)

İhtiyaçlar kuramı

6.
“Psikolog MiltonRokeach yaptığı araştırmada (1973) iki tür değer olduğundan
söz eder. Araçsal değerler ve amaçsal değerler. “İfadesi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

7. “Bilişsel değerler, .dürüstlük, temizlik ya da dost canlısı olmak gibi tercih edilen
davranışları ifade eder. Hırs, kendini kontrol gibi yetenekler ile yardımseverlik ve itaatkârlık
gibi ahlaki değerlerle ilişkilidir. “ İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

8. Bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer kişilerden ayırt edici, tutarlı ve yapılanmış
biçimidir. Ayrıca bir tüketiciyi diğerinden ayıran temel, orijinal ve egemen olan bir özelliği
nedir?
a)

Kişilik

b)

Araçlar

c)

Tutumlar

d)

Psikoloji

e)

İhtiyaçlar
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9. “Tüketiciler, marka kişiliği olan bir markayı kullanırken veya seçerken kimi
durumlarda kendi benliklerini temsil eden, kimi durumlarda ideal benliği temsil eden kimi
durumlarda ise başka benlik kavramları ile uyumlu olan markaları tercih edebilmektedirler.”
a) Doğru
b) Yanlış
10. 1985 yılında bir grup araştırmacı daha doğrudan pazarlamaya ve tüketici
davranışlarına uygulanabilir olması amacı ile LOV- Değerler Listesi diye bilinen bir ölçek
geliştirdiler.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) Kişilik, 4) c, 5) c, 6) a, 7) b, 8) a 9) a, 10). a
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8. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYO- KÜLTÜREL
ETKİLER I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. Bölüm: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYO- KÜLTÜREL
ETKİLER I
8.1. Grup Dinamiği ve Danışma Grupları
8.2. Aile
8.3. Kişisel İletişim ve Yeniliklerin Yayılması
8.4. Sosyal Sınıf
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tüketici davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel etkiler nelerdir?

2)

Grup Dinamiği ve Danışma Grupları

3)

Ailenin tüketici davranışı üzerindeki rolü nedir?

4)

Kişisel özellikler marka seçimlerini nasıl etkiler?

5)
açar mı?

Sosyal sınıf farklılıkları tüketiciler arasında farklı tüketim davranışlarına yol
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tüketici davranışlarını
etkileyen sosyo-kültürel
etkiler

Tüketici davranışlarını
şekillendirensosyo- kültürel
etkileri kavramak

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Reklamda uygulamak
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Anahtar Kavramlar


Grup



Aile



Kişilik



Sosyal sınıf
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Giriş
Tüm insanlar, doğdukları andan itibaren tüketicidir. Tüketiciler, zamanlarının önemli
bir bölümünü mağazalarda ve pazar ortamlarında geçirir, yakınları ya da arkadaşlarıyla bir
reklâmı, ürünü konuşur. Bu durum, tüm örgütler için oluşturulacak bütün stratejilerin başlangıç
noktasının, tüketicilerin istek ve gereksinimleri oluşturduğu gerçeğini ortaya koyar.
Tüketici, son kullanım amacı ile kendisinin ya da ailesinin ihtiyaçlarını gidermek üzere
mal ya da hizmet satın alan ve kullanan kişiler olarak tanımlanırken müşteri ise belirli bir firma
ya da mağazadan sürekli alışveriş yapan kişilerdir. Tüketici davranışı; ürünlerin (mal+hizmet),
elde edilme, değerlendirme, kullanım ve elden çıkarılmasını kapsayan karar verme sürecidir.
Tüketicilerin neler aldıkları, nasıl, nereden, ne zaman ve ne kadar aldıkları tamamen
algılara, benliğe, sosyal ve kültürel alt yapıya, yaşa, aileye vb. birçok içsel ve dışsal faktöre
bağlıdır.
Tüketici davranışının karmaşıklığı ve değişkenliğine bağlı olarak genel bir davranış
modeli ortaya koymak mümkün olmasa da tüketicilerin olası davranışını etkileyecek faktörleri
belirlemek ve anlamak, tüketici davranışlarının anlaşılmasında ve etkili reklâm stratejileri
geliştirmede temel noktadır.
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Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler
Tüketici davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel etkiler şunlardır:
•

Grup Dinamiği ve Danışma Grupları

•

Aile

•

Kişisel Etkiler

•

Sosyal Sınıf

•

Kültür

8.1. Grup Dinamiği ve Danışma Grupları
Tüketicinin satın alma davranışını belirleyen faktörlerden biri de kişinin ait olduğu ya
da ait olmak istediği gruplardır.
Küçük bir grup; yüz yüze görüşmede veya bir dizi görüşmelerdediğer farklı üyelerden
etki veya algı alan ve diğer üyelerle etkileşimli birkaç kişi olarak tanımlanır.
“Bireylerin tutum, fikir ve davranışlarını, kimi zaman doğrudan, kimi zaman ise dolaylı
etkileyen insan gruplarına danışma grupları denmektedir”.
Danışma gruplarını dört grupta inceleyebilmekteyiz (Kocabas ve digerleri, 1999: 122123):
• Bağlantılı Gruplar: Kişinin üyesi olduğu ya da düzenli olarak yüz yüze ilişki içinde
olduğu ve tutum, değer ve standartlarını onayladığı, uygun bulduğugruplardır.
• Özenilen Gruplar: Bunlar kişinin üyesi olmadığıya da yüz yüze ilişkiler içinde
bulunmadığı halde üyesi olmayı arzu ettiği, özendiği gruplardır.
• Reddedilen Gruplar: Kişi bir grubun üyesi olduğu ya da yüz yüze ilişkide bulunduğu
halde grubun değer, tutum ve davranışlarınıbeğenmeyebilmekte, uygun görmeyebilmektedir.
Bu durumda kişi, grup normlarının tam tersi şekildetutum ve davranışgeliştirecektir.
• Kaçınılan Gruplar: Kişi bu grubun üyesi değildir, yüz yüze ilişki içinde de değildir.
Ayrıca grubun değer, tutum ve davranışlarını beğenmemekte ve uygun görmemektedir. Kişi,
grubun tersi yönde tutum ve davranışlar geliştirmektedir.
Tüketici davranışları açısından danışma grupları, tüketici tercihlerini ve davranışlarını
yönlendirmesi bakımından önem kazanmaktadır. Tüketicinin bir malı kullanma deneyimi ve
mal hakkında bilgisi yoksa bazılarını örnek almaya daha çok eğilim gösterir. Hatta çeşitli
nedenlerle, istemeyerek de olsa, çevrenin etkisiyle başkaları gibi olma ortamına girebilmekte,
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başlangıçta olumsuz tutum içinde olduğu bir davranış biçimine yönelip, satın alma
davranışlarını ona göre yapabilmektedir.
Danışma grubu, tüketici davranışı üzerinde;normlandırıcı, kimliklendirici ve
bilgilendirici olmak üzere üç önemli etkide bulunur.
Referans grupları kişi ve ailelerin satın alma kararlarını verirken, kendilerine güven
duydukları, örnek aldıkları kişiler, aileler, gruplar veya örgütlerdir. Referans kavramı grup
boyutu ve üyeliği ile sınırlı değildir ve bir grupla özdeşleşme koşulu içermez.
Başka bir anlatımla grup ünlü is adamları, pop müzik yıldızları veya spor kahramanları
gibi sembolik olabilir. Özellikle tutum ve davranışlar için kullanılan referans grupları
kıyaslamalı referans grupları olarak adlandırılır. Bu gruplar yasam biçimleri ev düzenleri,
mobilya ve otomobil seçimleri hayranlık uyandıran ve taklide değer görülen komsular olabilir.
Her referans grubu içerisinde tüketicilerin tecrübe ve düşüncelerine güvendikleri fikir
liderleri mevcuttur.
Markalar açısından, özellikle özenilen grupların önemi vardır. Çünkü; özenilen
grupların kullandığı markalara sahip olmak, o gruba ait olma ve kabul edilme ölçütlerinden
biridir.

8.2.Aile
Aile; en geniş anlamı ile kan bağı, evlilik gibi etmenler neticesinde birlikte oturan iki ya
da daha fazla kişinin oluşturduğu toplumsal bir grup olarak tanımlanabilmektedir.
Aynı zamanda aile; nüfusu yenileme, milli kültürü tasıma, çocukları sosyalleştirme,
ekonomik, biyolojik ve psikolojik tatmin fonksiyonlarının yerine getirildiği yerdir
denilebilmektedir.
Anne ve babalar, çocukların kişilikleri ve yasam biçimlerinin, ekonomik ve politik
düşüncelerinin sekilemesinde önemli rol oynamaktadırlar. Aile hem kazanan hem de tüketen
bir birim olduğundan, tüketim konusundaki kararlar üyeleri etkilemektedir. Aileyi oluşturan
kişilerin yüklendikleri roller aileyle ilgili kararların alınmasında önemli bir etken olmaktadır.
Ailenin tüketici davranışları üzerindeki etkisi, sahip olduğu özellikler sonucu olarak,
çesitli faktörlere göre değişebilmektedir. Örneğin; aile otorite yapısı, ailenin büyüklüğü ve
ailede bulunan fert sayısı, ailenin yasadığı yerleşim yeri, ailenin işlevleri, kadının
çalısıpçalışmaması ve ailenin yasam ergisindeki aşamaları hep sonuçta tüketici davranışlarını
etkileyen faktörler olarak pazarlama yöneticisinin karsısına çıkmaktadır.
Aileler rol paylaşımı açısından dört grupta incelenebilir:
• Üyelerin satın alma kararlarında bağımsızdavrandığı aileler
• Erkeğinhâkim bir konuma sahip oldugu aileler
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• Kadının hâkim bir konuma sahip olduğu aileler
• Satın alma kararlarının tüm aile üyelerinin katılımı ile verildiği aileler.
Satın alınan mal veya hizmetin değeri yükseldikçe aile üyelerinin satın alma kararını
birlikte verme eğilimlerinin arttığı görülmektedir.
Ailelerde satın alma kararlarının verilmesi çeşitlilik göstermektedir. Bunlar
aşağıdakişekilde belirtilebilmektedir.
• Özerk: Ailede eslerden her birinin kendi basına verdiği kararlar birbirine eşitsayıdadır.
• Kocanın egemen olduğu: Ailede koca tek söz sahibidir.
• Kadının egemen olduğu: Ailede kadın tek söz sahibidir.
• Uzmanlaşmış: Ailede kararların çoğunluğuortaklaşa verilir.
Ailelerin satın alma davranışları incelenirken dikkate alınması gereken önemli bir nokta,
belirli bir satın alma ile ilgili olarak ailenin üyelerinin ayrı ayrı oynayabileceği rollerdir. Bu
roller aşağıdabelirtilmiştir.
• Harekete geçirici: Harekete geçirici, belirli bir malı satın alma görüsünü ilk kez
düşünen ya da salık veren kişidir.
kişidir.

• Etkileyici: Etkileyici, en son karar üzerinde açık ya da gizli bir takım etkileri olan bir

• Karar verici: Karar verici en sonunda satın alma kararının tümü ya da herhangi bir
kısmını belirleyen bir kişidir. Karar verici kişi; satın alıp almamaya, alacak ise neyi, nasıl, ne
zaman ya da nereden satın alacağına karar verir.
• Satın alıcı: Gerçek satın almayı yapan kişidir.
• Kullanıcı: Mal ya da hizmeti kullanan ya da tüketen kişi veya kişilerdir.
Çalışan kadın sayısının artması, aile içi rolleri tanımlamakta ve tüketici davranışları
açısından bir takım değişikliklere yol açmaktadır. Bu değişiklikleraşağıdaki gibi
sıralanabilmektedir
• Satın alma rolleri değişmiştir.
• Koca, tek basına karar verme durumundan çıkmış, kadın da kararlarda söz sahibi
olmuştur.
• Kadının alışverişeayırdığı zaman azalmıştır. Bu durum süpermarket, hipermarket gibi
alışveriş yerlerinden bir defada ihtiyaç karşılamaeğiliminiarttırmıştır.
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• Zaman kazandıran ürünlere yönelme olmuştur. Çalışan kadın, islerini hızlı vekolay
yapmasına olanak veren ürünleri (mikro dalga fırın, bulaşık makinesi, donmuş gıdalar vb.)
tercih etmiştir.
• Zaman darlığı ve baskısı yüzünden, çalışan kadın alışverişte marka ismine ve marka
reklamına karsı daha duyarlı olmuş ve bu yüzden güvenilir markaları devamlı tercih ederek
marka bağlılığıgöstermiştir.
• Gün içinde televizyon izleme oranı azalmıştır.
• Çalışan kadına is yerinde veya evinde ulaşabilmeolanağı veren pazarlama yöntemleri
(telefon, işyerindesatış vb.) yaygınlaşmıştır.
• Çalışan kadın tüketicinin psikolojik profilideğişmiştir. Ekonomik yönden daha
bağımsız ve kendine daha çok güvenen bir tüketici tipi oluşmuştur.
Ailenin işlevleri
Tüketici davranışları açısından ailenin işlevleri ele alınırsa,
1.
Ekonomik işlev: finansal ihtiyaçları karşılama işlevi. Kadınların çalışmasıyla
değişiklik yaşanmaktadır.
2.
Toplumsallaşma işlevi: Aile üyeleri boş vakitlerinde toplumsallaşma işlevini
yerine getirir. Gelenekleri öğretir.
3.
Duygusal işlev: Aile üyeleri arasında sevgi, mutluluk, kıvanç, üzüntü gibi
duygusal ilişkiler üst düzeydedir.
4.
Uygun yaşam biçimi işlevi: Finansal durum, aile tipi, yaşam eğrisindeki yeri,
sosyal konum gibi etmenlerin etkisinde uygun bir yaşam biçimi oluşturur. Yaşam biçimi ise
aile ve üyelerinin tüketim yapılarına şekil verir.
5.
Süzgeç işlevi: Daha geniş toplumsal sistemlerin normları, aile üyeleri tarafından
süzgeçten geçirilir ve yorumlanır.

8.3. Kişisel İletişim ve Yeniliklerin Yayılması
Kişisel iletişim, genellikle ağızdan ağza iletişim olarak ele alınan ve başkaları ile
biçimsel olmayan iletişim sonucu, tutum ve davranışlarda meydana gelen değişim olarak
tanımlanır. Kişisel iletişimin tüketici davranışlarına etkisi yönünde yeniliklerin kabulü ve
yayılması konusu önemlidir. Günümüzün hızla gelişen teknoloji sarmalında pazarlama
açısından yenilik, ürünlerde yapılan değişiklik anlamı taşır. Yeniliklerin yayılması sürecinde
beş tür tüketici grubu söz konusudur:
1. Yenilikçiler
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2. Erken benimseyenler
3. Erken davranan çoğunluk
4. Geç kalan çoğunluk
5. Sona kalanlar

8.4. Sosyal Sınıf
Hemen hemen her toplumda bir sosyal sınıf olgusu vardır. Sosyal sınıflar gelir kaynağı,
meslek, eğitim, aile temeli, refah düzeyi gibi kriterler göz önüne bulunarak tespit edilir.
Genellikle sosyal sınıflar, çok benzer değerler, ilgi alanları ve davranışları olan,
hiyerarşik bir sıralanmanın söz konusu olduğu göreli olarak homojen bölümlerden oluşmuş
gruplar halinde karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal sınıf üyeleri benzer davranışlar göstermesi özelliğinden dolayı pazar
bölümlemesine temel oluşturabilir.
Pazarlama yöneticileri, sosyal sınıflarla ilgilenirler çünkü insanlar ait oldukları sosyal
sınıfa göre benzer satın alma davranışı gösterirler. Sosyal sınıfların pazar bölümlemesine
etkileri ise halen bir tartışma konusudur. Örneğin besin maddeleri ve alkollü içkilerde satın
alma davranışlarında sosyal sınıfa göre pazar dilimleme önemli olduğu halde ev eşyası satın
almada gelire göre pazar dilimlemesinin daha önemli olduğu görülmüştür.
Sosyal sınıfların çeşitli özellikleri vardır.
Öncelikle, farklı sınıflardaki kişilerin giyimleri, konuşma şekilleri, eğlence tercihleri ve
diğer birçok özellikleri farklıdır.
İkincisi, kişilerin bulundukları sınıfa göre üst veya daha alt düzeyde konumlara sahip
oldukları düşünülür.
Üçüncüsü, birden çok sayıda sosyal sınıf belirleyicisi vardır: meslek, gelir, servet,
eğitim ve değer yönelimi gibi.
Dördüncüsü, kişiler yaşamları süresince bu sınıflar arasında geçiş yapabilirler. Bu
durum toplumdaki tabakalaşmanın sınırlarının ne kadar sıkı olduğu ile ilgili olarak değişir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel faktörlerden grup dinamiği, danışma
grupları ve sosyal sınıfın tüketici davranışına ne gibi etkileri olduğu öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi tüketici karar verme sürecinde söz konusu olan dışsal
(sosyo-kültürel) etkenlerdendir?
a)

Toplumsal sınıflar

b)

Kültür

c)

Kişisel iletişim ve yeniliklerin yayılması

d)

Aile

e)

Hepsi

2)
Sosyal sınıfların benzer değerler ve özellikler taşıyor olmaları pazarlama
açısından nasıl kullanılabilir?
3)
yaratmıştır?

Aile içinde kadının çalışıyor olması tüketim açısından ne gibi değişimler

4)
“Bunlar kişinin üyesi olmadığı ya da yüz yüze ilişkiler içinde bulunmadığı halde
üyesi olmayı arzu ettiği, özendiği gruplardır.” İfadesindeki grup aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Reddedilen gruplar

b)

Özenilen gruplar

c)

Dahil olunan gruplar

d)

Kaçınılan gruplar

e)

Bağlantılı gruplar

5) Aşağıdakilerden hangisi yeniliklerin yayılması sürecinde beş tür tüketici grubundan
biri değildir?
a)

Erken davranan çoğunluk

b)

Yenilikçiler

c)

Sona kalanlar

d)

Erken benimseyenler

e)

Yeniliğe karşı çoğunluk
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6) Sosyal sınıfların çeşitli özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
a) Farklı sınıflardaki kişilerin giyimleri, konuşma şekilleri, eğlence tercihleri ve diğer
birçok özellikleri farklıdır.
b) Kişilerin bulundukları sınıfa göre üst veya daha alt düzeyde konumlara sahip
oldukları düşünülür.
c) Birden çok sayıda sosyal sınıf belirleyicisi vardır: meslek, gelir, servet, eğitim ve
değer yönelimi gibi.
d) Kişiler yaşamları süresince bu sınıflar arasında geçiş yapabilirler. Bu durum
toplumdaki tabakalaşmanın sınırlarının ne kadar sıkı olduğu ile ilgili olarak değişir.
e) Sosyal sınıf belirleyicileri tek özellik altında toplanmıştır.
7) aşağıdakilerden hangisi Tüketici davranışları açısından ailenin işlevlerinden biri
değildir?
a) Ekonomik işlev
b) Toplumsallaşma işlevi
c) Duygusal işlev
d) Uygun yaşam biçimi işlevi
e) Çevre işlevi
8) Ailelerin satın alma davranışları incelenirken dikkate alınması gereken önemli bir
nokta, belirli bir satın alma ile ilgili olarak ailenin üyelerinin ayrı ayrı oynayabileceği rollerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu rollerden biri değildir?
a) Reddedici
b) Etkileyici
c) Karar verici
d) Satın alıcı
e) Kullanıcı
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9) Aileler rol paylaşımı açısından dört grupta incelenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu
gruplardan biri değildir?
a) Üyelerin satın alma kararlarında bağımsız davrandığı aileler
b) Erkeğin hâkim bir konuma sahip olduğu aileler
c) Kadının hâkim bir konuma sahip olduğu aileler
d) Satın alma kararlarının tüm aile üyelerinin katılımı ile verildiği aileler.
e) Çocukların hakim konuma sahip olduğu aileler

Cevaplar:
1) e, 2) 3,.4) b, 5) e, 6) e, 7) e, 8) a, 9)e
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9. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYO- KÜLTÜREL

ETKİLER II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYO- KÜLTÜREL ETKİLER II
9.1. Kültür
9.1.1. Kültürün Çesitleri
9.1.2. Kültürel Farklılıklar
9.1.3.Hofstede Boyutlar Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kültürün tüketici davranışındaki rolü nedir?

2)

Kültürün Çeşitleri Nelerdir?

3)

Kültürel Farklılıklar Tüketim Kararlarını Etkiler mi?

4)
Hofstede Boyutlar Teorisi Kültürel Farklılıklar ve Davranış İlişkisi Konusunda
Neleri Ortaya Çıkarmıştır?

127

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kültür

Kültürel farklılıkların tüketim
davranışına etkisini kavrama

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kültürel farklılıkları reklam ve
marka imajı için kullanabilme
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Anahtar Kavramlar


Kültür
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Giriş
Belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve toplumdaki üyelerin tüketim
davranışlarını yönlendiren, öğrenilmiş inançlar ve değerler bütünüdür. Kültürün doğuştan
gelmeyen ve öğrenilmiş davranışlardan oluşması, iletişim boyutunun pazarlamada ön plana
çıkması anlamı taşır. Özellikle reklâmlar, ürünlerle ilgili sundukları davranış modelleriyle
öğrenme sürecini etkin kılmayı amaçlar. Ancak tüketici davranışı açısından kullanılan sözlü ve
simgesel iletişim araçlarının, farklı kültürler ve alt kültürler için ne anlam ifade ettiğinin
bilinmesi önemlidir.

130

9. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYO- KÜLTÜREL
ETKİLER II

9.1. Kültür
Kültür, insan ihtiyaç ve davranışlarının temel nedenidir. Büyüyen bir çocuk, değerlerini,
algılamalarını, tercih ve davranışlarını ailesi ve diğer kilit kurumlar sayesinde edinir. Kültür
kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, ülküler, tutumlar ve insan davranışlarını biçimlendiren
anlamlı sembollerdir.
Kültürün bir diğer tanımlaması da, belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve
aktarılan davranış sonuçları ile öğrenilen davranışlar bütünüdür şeklinde yapılmıştır.
Kültür kavramını oluşturan, öz kültür öğeleri (değerler, dil, inanış ve mitler, gelenekler,
törenler, yasalar) çok yavaş değişebilir. Buna karşılık ikinci kültür veya materyal kültür öğeleri
(bir toplumun kullandığı ürünlerden oluşur. Ev, araba, giyim tarzı, kullanılan mobilyalar gibi)
çok çabuk değişime uğrayabilir. Gerek uluslararası, gerek ulusal pazarlarda, pazarlama
eylemlerini yürütürken kültürlerin zaman içindeki değişme aşamalarım izlemek, yavaş değişen
öz kültür öğeleri ile hızlı değişen ikincil kültür öğelerine dikkat etmek gerekir. Örneğin
günümüzde insanlar spor, eğlenme kamp yapma gibi aktiviteleri gerçekleştirebilmek için çok
daha fazla boş zamana gereksinim duymaktadırlar. İnsanların bu gereksinimi ister istemez
onları zamandan tasarruf sağlayan mal ve hizmetleri satın almaya yöneltmiştir. Yemek pişirme
süresini kısaltan mikro dalga fırınlar, otomatik makineler bunun en güzel örnekleridir. Ayrıca
boş vakitleri artırmaya yönelik çalışmalar, katalogla veya internet üzerinden alışveriş yapma
sürecini ortaya çıkarmıştır.
Pazarlama yönetimi süreci sadece değişen kültüre adapte olmanın yollarını aramaz, aynı
zamanda kültürel sürecin aktif bir parçası olmaya çalışır. Bu konuya iyi bir örnek Nestle’dir.
Nestle çocuk mamaları ile bu pazar diliminde değişim yaratırken bir diğer pazar diliminde
Nescafe ile çay ve kahve tüketimini şekillendirmiştir. Geleneksel olarak, Japon ve İngilizler
çok fazla çay tüketen toplumlar olmasına karşılık, İsviçre kökenli bir işletme olan Nestle bu
geleneği kırarak hazır Nescafe’yi Japon ve İngiliz pazarına sokmuş ve her iki ülke pazarında da
dominant konuma gelmiştir.
Kültürün incelenebilmesi için özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Çünkükültürün
özellikleri bilinerek, kültürün tüketici davranışları üzerindeki etkileriniincelemek mümkün
olabilmektedir. Literatürde birçok özellikten bahsedilmesinerağmen burada, tüketim ile ilgili
olanları ele alınarak incelenmiştir.
Kültürün özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
• Kültür öğrenilmişdavranışlartopluluğudur: Kültür doğuştan kazanılan ya da katılım
yoluyla gelen bir değerler sistemi değildir. İnsan doğduktan sonra ailesi ve çevresi yoluyla
kültürü öğrenmektedir. Kültür ögeleri yavasyavas birnesilden diğerine aktarılmaktadır.
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•
Kültür gelenekseldir: Kültür, toplum üyelerinin ortak anlayış ve düşüncelerine
uygun davranış standartlarını içermektedir. Bu özellik kültürün nesilden nesileaktarılma
özelliğinin de doğal bir sonucu durumundadır.
• Kültür oluşturulur: Kültürü insanlar ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde bundan önce pek
bilinmeyen sevgililer günü kutlamaları batıdan kültürümüze transfer ettiğimiz bir tören türü
haline gelmiştir.
• Kültür değişebilir: Kültür zaman içerisinde değişmektedir. Bu, aynı zamanda çevre
koşullarına kültürün uyum sağlamasıylaoluşmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve bunun sonucu
olarak iletişimkonusundaki yenilikler kültürel değişimi ve uyumu hızlandıran önemli
etkenlerdendir. Kültürün eski nesilden yeni nesile aktarılan bir miras olması onun değişmediği
anlamına gelmez.
• Kültür benzerlik olduğu kadar farklılıkları da içerir: Hemen hemen tüm kültürlerde
ortak değerler, normlar kabul görecek davranışlar varken, aynı elemanlar kültürden kültüre
farklılıkta gösterebilmektedir. Örneğin; her kültürde kutsal renkler vardır. Ama bir kültürde
kutsal olan renk başka bir kültürde kutsal olmayabilmektedir.
6)
Kültür örgütlenme ve bütünleşmedir: Kültürün kültür olabilmesi için toplumun
üyeleri tarafından paylaşılması gerekmektedir. Bu paylaşım ise; iletişim kurmayı, örgütlenmeyi
ve toplumsal bütünleşmeyi gerektirmektedir.
7)
Kültür toplumun üyelerince paylaşılır: Kültür toplum üyelerince
paylaşılandeğerler ve inançlar sistemidir. Bu değerler ve inançlar kuşaktankuşağa
aktarılmaktadır. Kültürel değerler sadece belirli bir zaman diliminde değil,
geçmiştepaylaşılmış ve gelecekte de paylaşılacakdeğerlerdir.
Toplumsallaşma yoluyla oluşan bu olay süreklilik taşımaktadır. Bu süreç içerisinde
kültürel değerlerde bazı ufak değişmeler olabilirse de büyük ve derin değişmeler, sapmalar
normal koşullarda olmamaktadır.
• Kültür ihtiyaçları giderir: İnsan ihtiyaçlarını tatmin etmeyen değer yargıları,inançlar
ve alışkanlıklar yok olmak zorundadır. Uzun dönemde toplumu oluşturankişilerin ihtiyaçlarını
cevaplayan ürünler ve işletmeler yasama sansına sahiptir.

9.1.1. Kültürün Çeşitleri
Kültür sınıflamaları çeşitlikriterlere göre yapılmıştır. Kültürün yaygınlık derecesi,
kültür ögelerinin birleşimi, kültürün oluşum biçimi, toplumların bölgesel durumları, hatta
toplumun bireylerinin ekonomik durumlarına göre kültür sınıflamaları yapılmıştır

9.1.1.1. Genel Kültür-Alt Kültür
Bu ayırım kültürün yaygınlık derecesine göre yapılmıştır. Eğer genel kültürü özel bir
toplumun sahip olduğu kültür olarak düşünürsek, ne kadar toplum varsa o kadar genel kültür
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vardır denilebilmektedir. Bir ülkenin ya da toplumun hâkim inançları, değerleri, hareket tarzları
ve yaptırımlarının türleri genel kültürü oluşturan parçalar niteliğindedir.

9.1.1.2. Alt Kültür
Her bir kültür, üyelerine daha spesifik bir kimlik ve sosyalleşme olanağı sunan küçük
alt kültürlerden oluşur. Alt kültürler, milletleri, bölgeleri, ırkları ve coğrafik bölümleri kapsar
ve pazar bölümlemesi yapılmasına imkân tanır. Ayrıca pazarlama yöneticilerine pazar
programları ve mamul tasarımlarını alt kültürün ihtiyaçlarına göre düzenlemeleri konusunda
fikir verir.
Alt kültürler yeterince büyük ve maddi açıdan tatmin edici olduklarında işletme
yönetimleri bunlara özel pazarlama programları geliştirirler. Alt kültürleri de içeren, çok
kültürlü pazarlama, farklı etnik ve demografik pazarların, her zaman kitle pazarlama
yöntemlerine (reklam gibi) olumlu şekilde tepki vermediklerini ortaya koyan detaylı bir
pazarlama araştırması sonucunda geliştirilmiş bir kavramdır.

9.1.1.3. Maddi Kültür-Manevi Kültür
Kültür; insanın yasamak için yarattığı bir ortam olarak düşünülmektedir. İnsanlar
yasamak amacıyla çevrelerini devamlı değiştirdiği gibi, dış dünya ile ilişkileri için yapma bir
çevre oluşturmaktadırlar. İnsanın maddi eşyaları kültürün en açık ve elle tutulabilir görüntüleri
sayılabilmektedir. İşte toplum kültürü içinde yer alan maddi elemanların oluşturduğu kültüre
maddi kültür denilmektedir.
Kültürün fizyolojik gereksinimleri karşılayan bu maddi yönünden başka, ruhsal ve
sosyal gereksinimleri karşılayan psikolojik ve sosyolojik yönü de vardır. İste insan
düşüncesinin, inançlarının ve değerlerininbelleksel olması, maddeleşmeden insan yaşamını
etkileyen bir yapıya sahip olması, bellekseldeğerler ve bu değerlerinoluşturduğu hayat tarzı ve
manevi çevre, manevi kültürü oluşturmaktadır.

9.1.1.4. Postfigurative, Cofigurative ve Prefigurative Kültür
Bu kültür ayırımı, öğrenme zamanına göre yapılmıştır. Bu sınıflamaya göre üç
çeşitkültür vardır.
Postfigurative kültür biçimi sonradan öğrenilen kültürdür.Yani insanların atalarından
öğrendiği kültürdür. Toplum üyeleri bu kültürü genellikle yavaşyavaşöğrenir. Daha çok ilkel
toplumlarda geçerli olan bir kültürdür.
Cofigurative kültür, toplu yasamda insanların birlikte olmaları sonucu öğrenilen bir
kültür biçimidir. Bu kültür biçiminde temel nokta, yaslıların yeni nesil için örnek bir davranış
modelleri oluşturmalarıdır.
Prefigurative kültür; yaslıların gençlerden öğrendiği kültür biçimidir. Yaslıların,
gençlerin yarattığı kültürel değerleri benimsemesi yani, yeni ve eski kültürünbirleşmesidir
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9.1.2. Kültürel Farklılıklar
Kültürel farklılıklar işletmelere büyük avantajlar sağlayabilmektedir Fakat bu avantajlar
ancak kültürel farklılıkların iyi derecede anlaşılmasıyla mümkün olabilmektedir.
Farklı ülkelerde ticari ilişkileregirişen yöneticilerin uluslararası kültürel farklılıkların
bilincinde olması gerekmektedir. Ulusal kültürleri tanımak aşağıdaki faydaları sağlamaktadır.
• Diğer ülkelerdeki müşteri, tedarikçi ve is ortakları ile daha etkili iletişim kurmak,
• Daha iyi müzakerede bulunmak, müzakerede diğer tarafın pazarlık ilkelerini ve
kurallarını daha iyi algılamak,
• Yabancı firma ile ilişkileri önemli boyutta etkileyecek sosyal davranışlarıngelişimini
önceden tahmin etmek,
• Değişik ülkelerdeki etik standartları ve sosyal sorumluluk anlayışını kavrayabilmek,
• Yapılacak bir reklam kampanyasında ve diğer tutundurma faaliyetlerinde kültürel
farklılıkların tüketici tercihlerine nasıl etki edeceğini önceden tahmin etmek
Kültürel farklılıklar konusunda yapılmış birçok araştırma ve geliştirilmiş birçok teori
bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar kültürün karma bir fotoğrafını onun alt birimlerini ve
boyutlarını inceleyerek sağlamayıdenemişlerdir.
Özellikle Hollandalı araştırmacıGeertHofstedeçeşitli kültürlerden gelen insanların nasıl
ve niye bu şekilde davrandıklarını açıklamaya yardım etmek için kültürün 4 boyutunu
bulmuştur.

9.1.3.Hofstede Boyutlar Teorisi
Hofstede tarafından türetilen kavramlar (1984), göçmen grup davranışlarını ayırt etmek
ve karşılaştırmak için çeşitli ikili ayrımları kapsamaktadır.
Hofstede ulusların kültürleri arasındaki farkları dört boyuta indirgemiştir ki bunlar; güç
mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik ve erilliktir.
Güç Mesafesi
Kültürün bu boyutu, bir toplumda gücün kişiler arasında dağılım biçimini; bu
dağılımdaki farklılık ve eşitsizliklerin üyeler tarafından benimsenme ve kabul edilme derecesini
göstermektedir
Organizasyonlarda az güce sahip üyelerin gücün eşit dağılmadığını düşünmeleri güç
aralığıdır Üstlerine körü körüne uyan insanların bulunduğu ülkelerde yüksek güç aralığı vardır.
Birçok toplumda alt kademelerde çalışanlarprosedürleringereği olarak emirleri takip etme
eğilimindedirler.
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Yüksek güç aralığı bulunan toplumlarda, bununla birlikte, kesin itaat yüksek üst
kademelerde de bulunabilmektedir.
Bireycilik
Hosftede’ye göre bazı kültürlerde bireycilik kutsanmakta ve mutluluğunkaynağı olarak
görülmekte iken; bazılarında yabancılaşma olarak görülmektedir.
Bireycilik insanların sadece kendilerini ve yakın akrabalarını önemseme egilimidir.
Hofstede bu kültürel farklılığı iki farklı görüş olan bireycilik ve kolektivizm’i kullanarak
ölçmüştür. Kolektivizm; insanların bir gruba üye olma egilimi ve grup üyelerinin birbirlerine
sadakatle bağlı olmaları seklinde tanımlanmaktadır.
Hofstede zengin ülkelerin yüksek bireyciliğe sahip olduğunu, fakir ülkelerin ise yüksek
kolektivizme sahip olduğunubulmuştur.
Belirsizlikten Kaçınma
Belirsizlikten kaçınma, insanların belirsiz konuların kendilerini tehdit ettiğihissine
kapılmaları ve bunlardan kaçınmak için çeşitli inançlar ve düşünceleryaratılması boyutudur.
Belirsizliği sevmeyen insanlar tarafından oluşan ülkelerin eğilimiyüksek güvenlik ihtiyacı ve
uzmanlara olan güçlü inançtır.
Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kültürlerde organizasyonel aktivitelerin
düzenlenmesine büyük bir ilgi, daha fazla yazılı kurallar, az risk alan yöneticiler ve heyecanı
olmayan çalışanlar vardır
Erillik-Dişilik
Erillik-dişilik; fiziksel karakteristiklerden değil cins rollerinden bahsetmektedir.
Hofstede’ye göre erillik; başarı, para ve diğerşeyler gibi baskın değerlerin toplumda var
olmasıdır. Hofstede bu boyutu erillik ve dişilik (feminity)’i kullanarak ölçmüştür. Feminity
(kadınlık); diger insanlara saygı göstermek ve hayat kalitesine önem vermek gibi değerlerin
baskın olduğu toplumlar için geçerlidir.
Bu kültürel boyutlar arasında bireysellik/kolektivistlik çok önemli bir yere sahipken,
erillik/dişillik boyutuna daha az ilgi gösterilmiştir. Erillik/dişiliğin daha az ilgi görmesinin
nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
• Araştırmacılar tarafından bu boyutun veya onun bağıntılarının politik olarak
doğruolmadığıdüşünülmüştür.
• Hofstede’in erillik/dişilliktenkastettiği tam olarak anlaşılmamıştır.
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• Bu boyutta ülkelerin zenginliğiyle ilgili ya da coğrafi konumuyla ilgili herhangi bir
bilginin yer almamasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışlarını etkileyen sosyo kültürel faktörlerden biri olan kültür kavramı ve
çeşitleri incelenmiştir. Hofstede ulusların kültürleri arasındaki farkları dört boyuta indirgediği
bunların neler olduğu (güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik ve erillik) öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
“Kültür, belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve aktarılan davranış
sonuçları ile öğrenilen davranışlar bütünüdür.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

2)

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

a)

Kültür öğrenilmişdavranışlartopluluğudur

b)

Kültür gelenekseldir

c)

Kültür oluşturulur

d)

Kültür değişmez

e)

Kültür benzerlik olduğu kadar farklılıkları da içerir.

3)
Hofstede ulusların kültürleri arasındaki farkları dört boyuta indirgemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a)

Erillikdişilik

b)

Belirsizlikten kaçınma

c)

Bireycilik

d)

Güç mesafesi

e)

Korumacılık

4)
“Postfigurative kültür sonradan öğrenilen kültürdür. İnsanların atalarından
öğrendiği kültürdür. Toplum üyeleri bu kültürü genellikle yavaş yavaş öğrenir. Daha çok ilkel
toplumlarda geçerli olan bir kültürdür.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış
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5)
“Prefigurative kültür, toplu yasamda insanların birlikte olmaları sonucu
öğrenilen bir kültür biçimidir. Bu kültür biçiminde temel nokta, yaslıların yeni nesil için örnek
bir davranış modelleri oluşturmalarıdır.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

6)
“Cofigurative kültür, yaslıların gençlerden öğrendiği kültür biçimidir.
Yaslıların, gençlerin yarattığı kültürel değerleri benimsemesi yani, yeni ve eski kültürün
birleşmesidir.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) e, 4) a, 5) b, 6) b
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10. TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ
10.1. Marshall ‘in Ekonomik Modeli
10.2. Tanımlayıcı (Çağdaş) Tüketici Davranış Modelleri
10.2.1. Nicosia Modeli
10.2.2. Engel, Kollat ve Blackwell Modeli
10.2.3. Howard-Sheth Modeli
10.3. Mantıksal Model
10.4. Olgusal Model
10.5. Katona Modeli
10.6. Lazersfeld Modeli
10.7. March ve Simon Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Klasik ve çağdaş tüketim modelleri arasında nasıl bir ayrım yapılabilir?

2)

Nicosia Modelinin özellikleri nelerdir?

3)

Engel, Kollat Modelinin özellikleri nelerdir?

4)

Blackwell Modeli Modelinin özellikleri nelerdir?

5)

Howard-Sheth Modeli Modelinin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tüketim modelleri

Tüketim modelleriyle
tüketiciyi anlamak

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Tüketim süreçlerini anlayarak
strateji geliştirmek
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Anahtar Kavramlar


Tüketici davranışı modelleri
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Giriş
Tüketici davranışlarının altında yatan farklı nedenler vardır. İşte bu nedenleri bulmaya
ve açıklamaya çalışan modeller geliştirilmiştir. Bu modeller farklı araştırmacılar tarafından
ortaya atıldığından çoğu bu araştırmacıların adıyla anılır.
Tüketici davranışlarını açıklayan modeller iki farklı yaklaşımla ele alınıp
sınıflandırılabilir. Birinci yaklaşım, tüketici davranışlarını güdülere dayalı olarak davranış
nedenlerini açıklayan, açıklayıcı tüketici davranış modelleridir. Bu modellere klasik modeller
denilir. İkinci yaklaşım ise tüketici davranışlarının nasıl oluştuğunu gösteren modellerdir. Bu
modellere de tamamlayıcı ya da çağdaş tüketici davranış modelleri denir.
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10. TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
Tüketici davranışlarını açıklayan modeller iki farklı yaklaşımla ele alınıp
sınıflandırılabilir. Birinci yaklaşım, tüketici davranışlarını güdülere dayalı olarak davranış
nedenlerini açıklayan, açıklayıcı tüketici davranış modelleridir. Bu modellere klasik modeller
denilir. İkinci yaklaşım ise tüketici davranışlarının nasıl oluştuğunu gösteren modellerdir. Bu
modellere de tamamlayıcı ya da çağdaş tüketici davranış modelleri denir.
Bu modeller dışında, tüketici satın alma davranışlarını, tüketicilerin sunulan ürüne karşı
ilgi ve markalar arasındaki farklılık düzeylerini dikkate alarak bir matris üzerinde açıklayan ve
uru ne göre farklılık gösteren tüketici satın alma davranışı olarak da ifade edilen bir diğer
yaklaşım da mevcuttur.
Ürüne göre farklılık gösteren tüketici satın alma davranışı matrisi olarak da ifade edilen
bu yaklaşımda, tüketicilerin satın alma davranışı, satın alınan ürüne duyulan ilgi düzeyi ve aynı
ihtiyacı karşılayan ürün markaları arasındaki farklılık düzeyine göre değişiklik gösterebilir
düşüncesi hakimdir. İlgi ve markalar arasındaki farklılık düzeyine göre tüketici satın alma
davranışı matrisi Şekil 1. de gösterilmiştir. Kaynak: Kotler ve Armstrong, 1998, 144
Matristen de görüleceği üzere, karmaşık satın alma davranışı sürecinde, tüketicinin
ürüne karşı ilgi düzeyi yüksek olmakla birlikte sunulan markalar arasında önemli farklılıklar
vardır.
Özellikle sık satın alınmayan ürünlerde karmaşık satın alma davranışı söz konusu
olmaktadır. Bu tür satın alma davranışında, tüketiciler satın alacakları ürünlerle ilgili olarak
ayrıntılı bilgi toplamaktadırlar.
Bu yüzden pazarlama yöneticilerinin bu tür satın alma davranışı gösteren tüketicileri
ikna edebilmeleri için öğrenme sürecini kolaylaştıracak bilgilendirmeye dayalı pazarlama
stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir.
İlgi Düzeyi

Yüksek İlgi Düzeyi

Markalar Arası
Önemli Farklılık

Karmaşık
Davranışı

Markalar Arası
Az Farklılık

Uyumsuzluğu
Yönde
Satın
Davranışı

Satın

Düşük İlgi Düzeyi
Alma

Farklılık Araştırıcı Satın Alma
Davranışı

Azaltıcı
Alma

Alışılmış Satın Alma Davranışı

Tablo 5:Tüketici satın alma davranışı matrisi
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Tüketicilere sunulan ürün markaları arasında önemli bir farkın olmadığı, sunulan ürüne
ilgi düzeyinin yüksek olduğu durumlarda ise, tüketicilerin uyumsuzluğu azaltıcı yönde satın
alma davranışı gösterdikleri görülmektedir.
Pazarlama yöneticilerinin bu tür ürünlerin satın alımı sürecinde tüketicinin inanç ve
tutumlarını değiştirmeye yönelik stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir.
Markalar arasındaki farklılığın az, bu yüzden tüketicilerin markalarla ilgili bilgi
edinmeye çok fazla gereksinim duymadıkları ürünlerde alışılmış satın alma davranışının
sergilendiği görülmektedir. Bu tür satın alma davranışının sergilendiği ürünlerde büyük ölçüde
fiyat ve kalite bazında farklılıklar bulunmamaktadır.
Bu tip ürünlerle ilgili olarak, pazarlama yöneticilerinin ürün değerlemesini etkileyecek
şekilde satış geliştirme, görsel ve imaj yaratacak unsurlara ağırlık veren reklam stratejileri gibi
tutundurma alt karma stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir.
Ürün markaları arasındaki farklılığın yüksek, ürüne karşı tüketicinin ilgi düzeyinin
düşük olduğu durumlarda ise farklılık araştırıcı satın alma davranışının sergilendiği
görülmektedir.
Tüketici ilgi düzeyinin düşük olduğu ürünlerde, pazarlama yönetimleri, tüketicinin satın
alma davranışını alışılmış satın alma davranışına çevirmeye çalışır. Bu doğrultuda markasının
tercih edilebilirliğini artırmak amacı ile etkin satış geliştirme stratejileri oluşturmaya çalışır.

10.1. Marshall ‘in Ekonomik Modeli
Satın alma davranışının açıklanmasında ilk adım ekonomistler tarafından atılmıştır.
Klasik iktisatçılara göre, insan ekonomik ve rasyonel hareket eden bir varlıktır. Tüketici
davranışlarını da insanın bu yönü belirlemektedir. Tüketiciler sahip oldukları bütçelerini
ürünler arasında kendine en yüksek tatmini sağlayacak biçimde bölüştürür. Yani satın almada
her zaman bir ölçme ve hesaplama vardır. Bu düşünceden yola çıkarak Marshall, bu modelde
bireyi sınırlı bütçesi ile sınırsız gereksinimlerini karşılarken en büyük yararı sağlamayı amaç
edinen kişi olarak görmektedir.
Satın alma davranışının açıklanmasında ilk adım ekonomistler tarafından atılmıştır.
Klasik iktisatçılara göre, insan ekonomik ve rasyonel hareket eden bir varlıktır. Tüketici
davranışlarını da insanın bu yönü belirlemektedir. Tüketiciler sahip oldukları bütçelerini
ürünler arasında kendine en yüksek tatmini sağlayacak biçimde bölüştürür. Yani satın almada
her zaman bir ölçme ve hesaplama vardır. Bu düşünceden yola çıkarak Marshall, bu modelde
bireyi sınırlı bütçesi ile sınırsız gereksinimlerini karşılarken en büyük yararı sağlamayı amaç
edinen kişi olarak görmektedir.
Marshall, bu yaklaşımı ile klasik iktisatçıların görüşlerine marjinal fayda boyutunu
getirmiştir. Buna göre, birey bir malın marjinal faydası ile kendisine olan maliyeti arasındaki
oran, diğer mallar için söz konusu olan orana eşit oluncaya kadar o maldan satın almaya devam
edecektir. Burada fiyat tüketicinin en kuvvetli güdüsü olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Marshall modeli satın alma davranışının normatif bir modelidir. Başka bir değişle bu
model rasyonel olmak isteyen tüketiciye nasıl davranması gerektiği hakkında önerilerde
bulunur. Model gerçekte tüketicinin nasıl satın almada bulunduğunu saptamaya ve tanımlamaya
çalışmaz.
Marshall’ın geliştirmiş olduğu modelin davranışsal varsayımları aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır:
• Bir ürünün fiyatı düşürüldükçe satışı yükselir,
• İkame malların fiyatları düşürüldükçe, ürün satışları da düşüş gösterir,
• Tamamlayıcı malların fiyatı düşürüldükçe, malın satışları yükselir,
• Gerçek gelirler yükseldikçe, önemsiz bir mal olmadığı takdirde malın satışları
yükselir.
• Satış artırmaya ilişkin giderler yükseldikçe, satışlar da yükselir.
Marshall ‘in ekonomik modeline getirilen en büyük eleştiri, tüketicinin satın alma
davranışını etkileyen psikolojik ve sosyolojik etmenleri göz ardı etmesidir. Bir malın diğerine
tercih edilmesinde ya da tüketicilerin belli bir satın alma davranışı göstermelerindeki tek temel
etken olarak ekonomik etkenin belirlenmesi hatalı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, rasyonel
davrandığı kabul edilen tüketicinin birçok durumda duygusal hareket ettiği söylenebilir.
Özellikle tüketici mamullerinin satın alınmasında duygusal davranış daha baskın
olmaktadır. Bu yüzden ekonomik yaklaşım, satın alma kararlarının rasyonel bir temele
dayandırıldığı endüstriyel pazarlarda yer alan endüstriyel tüketicilerin satın alma davranışlarını
açıklamada daha geçerli olan bir model olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tüketici davranışı önceden ifade edildiği gibi amaca yönelik bir davranıştır. Tüketiciler
amaçlarına ulaşmalarına çeşitli düşünsel, duygusal ve davranışsal süreçlerden geçerler.
Bu süreç içerisinde gereksinimlerini karşılayacak en iyi çözümü ararken bir sorun
çözücü gibi davranırlar.
Tüketici davranış modellerinde tüketicilerin satın alma karar süreçleri ve bu süreçteki
tüm işlemler ele alınarak, tüketicinin nasıl karar verdiği ve harekete geçtiği açıklanmıştır.
* Tüketici davranış modellerinden Pavlov ‘un Öğrenme Modeli, Freud’un Psikoanalitik
Modeli, Sosyo-Psikolojik Modeli gibi öğrenme modellerini psikolojik faktörlerden öğrenmeyi
ele alırken işlediğimizden burada tekrarlanmayacaktır.
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Tablo 6: Kuramsal Modellere Göre Satın Alma Süreci

10.2. Tanımlayıcı (Çağdaş) Tüketici Davranış Modelleri
Tanımlayıcı veya çağdaş tüketici davranış modelleri, tüketici davranışına açıklık
kazandırmak amacıyla geliştirilen ve genellikle akış diyagramları ile özetlenmiş ve tüketicinin
satın alma davranışında karar sürecini ortaya koyan modellerdir. Tanımlayıcı ya da çağdaş
modeller tüketicilerin satın alma kararım nasıl verdikleri ve bu kararların hangi faktörlerden
nasıl ve ne yönde etkilendikleri sorularına cevap vermektedir. Aşağıda, üç alt başlık halinde
belirtmiş olduğumuz modeller, tüketiciyi bir sorun çözücü ve bilgi işlemci olarak görmektedir.
1.Nicosia,
2.Engel, Kollat ve Blackwell
3.Howard-Sheth modelleridir.

10.2.1.Nicosia Modeli:
Nicosia Modeli üretici firma ile potansiyel tüketiciler arasındaki ilişkiyi incelemeye
çalışır. Bu modele göre üretici firmalar mesajları (reklamları) yoluyla tüketici ile ilişki kurmaya
çalışırken, tüketici de iletişimini satın alma davranışı ile gösterir.
Nicosia Modeli 4 aşamadan müteşekkildir:
Bu modelde tüketici davranışı dört aşamalı bir bilgi akışı ve geri besleme süreci içinde
ele alınmaktadır.
1. Firma girdileri ve tüketici özellikleri,
2.Tüketicilerin bu girdileri araştırıp, değerlendirmesi (iç ve dış araştırma işlemleri),
3.Değerlendirme sonucu olumlu güdülenme doğarsa, satın alma kararının oluşması
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4. Gerçekleşen satın alma sonuçlarının hem işletme hem de tüketiciye geri bildirimidir.

10.2.2.Engel, Kollat ve Blackwell Modeli
Engel, Kollat ve Blackwell modelinde tüketici satın alma karar süreci bir karar işlemi
olarak ele alınmaktadır.
Bu karar işlemi 4 ana bölümde incelenmektedir.
1.Girdiler (Fiziksel-sosyal öğeler, çevresel etmenler),
2.Bilgi işleme,
3.Merkezi kontrol birimi (Dolaylı ve dolaysız girdi geçişi)
4. Karar işlemidir (Çıktı).
Modelde ilk olarak girdiler alınmakta ve doğrudan ya da dolaylı biçimde merkezi
kontrol birimine gelmektedir. Dolaylı geçişte girdiler alındıktan sonra dikkat, idrak ve seçim
aşamaları sonrasında merkezi kontrol birimine ulaşmaktadır.
Dolaysız geçişte ise bu aşamalardan geçmeden merkezi kontrol birimine ulaşmaktadır.
Merkezi kontrol biriminde bilgiler bir psikolojik komuta merkezinde süzülmekte ve yeni
bilgiler kişinin özellikleri, geçmiş bilgileriyle değerlendirilmektedir. Böylece kişide yeni bir
tutum gelişmektedir. Tüketicinin psikolojik komuta merkezi bir bakıma “kara kutu”
oluşturmakta ve yeni girdilere ilişkin değerlendirmeler burada süzülmektedir.
Tüketicinin girdilere ilişkin karar işlemine, sorunun teşhisi ile başlanmakta ve
a) iç araştırma ve alternatifleri değerlendirme,
b) dış araştırma ve alternatifleri değerlendirme,
c) satın alma işlemi
d) satın alma sonrası değerlendirme şeklinde sonuçlanmaktadır.

10.2.3.Howard-Sheth Modeli
Bu model öğrenme modeline dayandırılsa da tüketiciyi yine bir sorun çözücü olarak
görmektedir. Model 4 ana bölümden oluşmaktadır.
1.Girdi değişkenleri (Marka, ürün, kalite gibi uyarıcılar),
2. Satın alma davranışı,
3.Alıcının bilgi ve karar süreci (Öğrenme süreci)
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4.Çıktı değişkenleridir (Dikkat, algılama, tutum, niyet ve satın alma).
Bu model satın alma işlemi marka seçimini dikkate alarak açıklamıştır. Ayrıca bir malın
ilk kez alınması ile yeniden satın alınması ve “fazla önemli olmayan mallar-önemli mallar”
şeklinde ayrıma gidilmiştir.

Tablo 7: Sorun Çözme Yelpazesi

10.3.Mantıksal Model
Bu model tüketicinin satın alma kararına varabilmek için aldığı kararların sırasını ve
tiplerini görmeye çalışır. Potansiyel alıcılara herhangi bir ürünü satın alırken
karşılaşabilecekleri kararlar sorularak ya da bunlar pazarlamacılar tarafından tahmin edilerek
mantıksal satın alma haritaları geliştirilir. Burada da tüketici, bir sorun çözücü olarak kabul
edilmekte ve mal, marka, miktar, yer gibi konularda karar verme yol ve şekilleri
açıklanmaktadır.

10.4.Olgusal Model
Olgusal model satın alma olayını alıcı tarafından hissedildiği biçimiyle açıklar. Bu
modellerde tüketicinin satın alma sorununu fiilen çözerken hissettiği, yaşadığı zihinsel ve
duygusal durumları yeniden üretmek esastır. Model geliştirilirken alıcıdan bir ürüne ihtiyaç
duyduğu andan itibaren yaşadıkları ve hissettiklerini sırasıyla açıklaması istenir. Tüketicinin
tüm satın alma süreci ve geçirdiği aşamalar tanımlanır.

10.5. March ve Simon Modeli
March ve Simon 1958’de yayımlanan eserlerinde iş arayan ferdin iş ve işyeri seçiminde
göz önünde bulundurduğu kriterlerin iş ve işyerinin kararını nasıl etkilediğini açıklamışlardır.
Buradan hareketle satın alma motivlerinin tüketicinin markalar arası tercihini etkileyiş
tarzı hakkında bazı sonuçlar çıkarılabilmektedir. Nitekim tüketicinin markalar arası seçiminin
o ana kadar kullandığı markalardan edinilen tecrübe ile marka değiştirme imkanının kolaylığına
bağlı olduğu söylenebilir.
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Ancak konu daha yakından incelendiğinde, ferdi belirli bir markadan diğerine geçişte
etkileyen temel faktörlerin beş grup içinde toplandığını görmekteyiz. Bunlar:
1. Alternatif markaların göze çarparlığı
2. Tüketicinin alternatif markalar hakkında bilgi edinme eğilimi
3. Tüketicinin hali hazırdaki marka tercihinden sağladığı tatminin derecesi
4. Alternatif markaların temin edilebilme kolaylığı
5. Tüketiciyi marka değiştirmeye sevk eden motifler.
Tüketicinin bir markadan diğerine geçişi onu halen kullandığı markayı değiştirmeye
sevk eden motivlerin bir fonksiyonudur. Tüketiciyi marka değiştirmeye sevk eden motivler ise,
onun halen kullandığı markadan sağladığı tatminin derecesine bağlı bir fonksiyondur.
Diğer taraftan tüketicinin halen kullandığı markadan sağladığı tatminin seviyesi, ferdin
başka markayı arzu ediş şiddetini ve ferdin alternatif markalar hakkında bilgi edinme eğilimini
tayin etmektedir. Tüketicin bu bilgiyi edinme eğilimi ise onun alternatif markalar hakkında bilgi
edinme sınırı ile sınırlandırılmaktadır.
Tüketicinin başka bir markayı arzu edişinin şiddeti onun bu ana kadar alternatif
markalar hakkında edindiği tecrübe ile bir başka markaya geçişin ümit edilen faydasına ve
alternatif markaların tüketici için göze çarparlığına bağlı olarak belli olur.
Alternatif markaların temin edilebilirliği de bu markaları arz eden firmaların üretim ve
pazarlama imkânlarına, bu imkanlar ise, rakip firmaların ekonomik, hukuki ve sosyal şartlarına
bağlı bir fonksiyondur.

10.6. Lazersfeld Modeli
LazersfeldModeli’nin, tüketicinin davranışına bakış açısı KatonaModeli’ne büyük
ölçüde yakın bulunmaktadır. Çünkü her iki ekolde, esasen yirminci asır başında Alman ve
Avusturyalı psikologların geliştirmiş oldukları ekolden hareketle işe başlamışlardır. Ancak
denilebilir ki, Lazersfeld’in davranışını KatonaModeli’ne oranla daha dinamik bir işlem olarak
ele almaktadır.
Katona modeline göre tüketicinin satın alma davranışı dört aşamalı bir işlemdir.

10.7. Katona Modeli
Katona adını verdiğimiz bu model aslında Michigan Üniversitesi’nin 1946’da kurulan
sosyal araştırmalar enstitüsünün iktisadi davranış programı çerçevesinde yaptığı çalışma ve
araştırmalarının bir özetidir. O tarihten beri bu konuda yapılan yayının en gelişmiş ve en
anlaşılır olanlarındandır. Katona tarafından 1960’da yayınlanan eserdir.
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Bu esere dayanılarak modele Katona denilmektedir. Katona modelinde tüketicinin
davranışının bünyevi unsurları üç ana grup içinde toplanmaktadır.
a)Ferdin Davranışı veya Reaksiyonu: Ferdin davranışı veya reaksiyonu iktisadi veya
gayri iktisadi şekilde olabilir. İktisadi anlamda davranış veya reaksiyon, iş adamının davranışı
ve tüketicinin davranışı olarak ikili bir sınıflandırılmaya tabi tutulabilir.
b)Teşvik Edici Faktörler: Tüketicinin etkilenebileceği teşvik edici faktörler
maliimkânlar ve gelir seviyesi gibi tehdit edici yani sınıflandırıcı mahiyette olabileceği gibi
gelirdeki değişme veya yeni ihtiyaçların belirmesi gibi ferdin davranışını zorlayıcı mahiyette
olabilir.
c)Ara Değişkenler: Bunlar ferdin tutumları, ümitleri, alışkanlıkları gibi sosyo-psikolojik
unsurlardır. Tüketici bu unsurları çevreyle ilişkisinden edindiği tecrübeler sonunda
kazandığından istikrarlı bir bünyeye sahiptir. Tüketici davranışlarının ara değişkenleri bir
taraftan onun etkilenebileceği teşvik edici faktörleri diğer taraftan da davranışının tarzını tayin
etmektedir. Başka bir ifade ile ara değişkenler zihni bir işlem sonunda tüketicinin etkilendiği
teşvik edici faktörler ile davranış tarzı arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Ara değişkenler iki
grupta incelenebilir:
Ara değişkenler iki grupta incelenebilir:
1. Tüketici teşvik edici faktörler ile karşı karşıyadır.
2. Davranışın ara değişkenleri tüketicinin etkilenebileceği teşvik edici faktörler ve
bunların etki derecesini sınırlar.
açar.

3. Tüketiciye tesir edebilen teşvik edici faktörler onun bilgi hazinesinde değişikliğe yol

4. Bilgi hazinesi gelişirken aynı zamanda tüketici davranışının ara değişkenlerinin
etkisiyle belli bir davranış tarzına yani satın almaya yönelir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketim sürecini ve tüketici davranışlarının nedenlerini anlamaya ve açıklamaya çalışan
tüketim modelleri incelendi.
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Bölüm Soruları
1)
“Bu model tüketicinin satın alma kararına varabilmek için aldığı kararların
sırasını ve tiplerini görmeye çalışır. Potansiyel alıcılara herhangi bir ürünü satın alırken
karşılaşabilecekleri kararlar sorularak ya da bunlar pazarlamacılar tarafından tahmin edilerek
mantıksal satın alma haritaları geliştirilir.” İfadesinde yer alan model aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Katona modeli

b)

Mach ve Simon modeli

c)

Olgusal model

d)

Mantıksal model

e)

Lazersfeld modeli

2)
“Olgusal model, satın alma olayını alıcı tarafından hissedildiği biçimiyle açıklar.
Bu modellerde tüketicinin satın alma sorununu fiilen çözerken hissettiği, yaşadığı zihinsel ve
duygusal durumları yeniden üretmek esastır. Model geliştirilirken alıcıdan bir ürüne ihtiyaç
duyduğu andan itibaren yaşadıkları ve hissettiklerini sırasıyla açıklaması istenir. Tüketicinin
tüm satın alma süreci ve geçirdiği aşamalar tanımlanır. “İfadesi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

3) March ve Simon modelinde tüketiciyi belirli bir markadan diğerine geçişte etkileyen
temel faktörlerin beş grup içinde toplandığı ileri sürülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
a)

Alternatif markaların göze çarparlığı

b)

Tüketicinin alternatif markalar hakkında bilgi edinme eğilimi

c)

Tüketicinin hali hazırdaki marka tercihinden sağladığı tatminin derecesi

d)

Alternatif markaların olmaması

e)

Tüketiciyi marka değiştirmeye sevk eden motifler.
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4) “Teşvik Edici Faktörler: : Ferdin davranışı veya reaksiyonu iktisadi veya gayri
iktisadi şekilde olabilir. İktisadi anlamda davranış veya reaksiyon, iş adamının davranışı ve
tüketicinin davranışı olarak ikili bir sınıflandırılmaya tabi tutulabilir.” İfadesi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

5) “Ferdin Davranışı veya Reaksiyonu Tüketicinin etkilenebileceği teşvik edici faktörler
mali imkânlar ve gelir seviyesi gibi tehdit edici yani sınıflandırıcı mahiyette olabileceği gibi
gelirdeki değişme veya yeni ihtiyaçların belirmesi gibi ferdin davranışını zorlayıcı mahiyette
olabilir.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) d, 4) b, 5) b
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11. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ KAVRAMI VE TANIMI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ KAVRAMI VE TANIMI I
11.1. Düşük İlgilenim ve Karar Alma Türleri
11.2. Alternatif Tüketici Karar Alma Süreci
11.3. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞİN KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ
11.3.1. Stern’in Planlanmamış Alışveriş Sınıflandırması
11.3.1.1. Tamamen plansız alımlar
11.3.1.2. Hatırlamalarla yapılan plansız alımlar
11.3.1.3. Öneriyle gelen plansız alımlar
11.3.1.4. Yapılan planlı alışverişin getirdiği plansız alımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İçgüdüsel alışveriş kavramı nedir?

2)

İçgüdüsel alışverişin özellikleri nelerdir?

3)

İçgüdüsel alışverişin plansız alışverişten farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İçgüdüsel alışveriş

Kazanım
İçgüdüsel alışverişi anlamak
ve tüketici davranışı biçimi
olarak kavramak

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İçgüdüsel alışverişi harekete
geçiren uygulamalara hâkim
olmak
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Anahtar Kavramlar


İçgüdüsel alışveriş
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Giriş
Pazarlamada farklı rekabet üstünlüğü kazanmak, tüketicinin dünyasına girmekten geçer.
Tüketiciyi sadece ürün/mal alan ve karşılığını ödeyen kişi olarak görmek çok eski dönemlerde
kalan bir anlayıştır. Kişiler, tüketici kimliklerine büründüklerinde kişisel özelliklerinden
sıyrılmamaktadır. Aksine tüm kişilik karakteristiklerini tüketici kimliklerine yansıtmaktadırlar.
Tüketicinin en fazla yarar sağlayacak kararları almak için benimsediği yöntemler ve tercih şekli
belirlenirken bu süreçte rol alan birçok faktör de dikkate alınmaktadır. Bu durum tüketiciyi daha
karmaşık ve anlaşılmaz duruma getirmekle birlikte daha çok keşfedilecek noktalar olduğu
mesajını verir. Bu nedenle tüketici dünyasına girme heyecanlı, şaşırtıcı ve oldukça karmaşık bir
yolculuğa çıkma hissi uyandırmaktadır. İçgüdüsel alışveriş en genel şekliyle tüketicinin
planlamadan aniden satın almaya karar verdiğinde ve satın aldığında ortaya çıkan durumdur.
Bu nedenle tüketici karar alma şekillerinden birisi olarak ele alınmaktadır.
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11. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ KAVRAMI VE TANIMI
İçgüdüsel alışveriş en genel şekliyle tüketicinin planlamadan aniden satın almaya karar
verdiğinde ve satın aldığında ortaya çıkan durumdur. Bu nedenle tüketici karar alma
şekillerinden birisi olarak ele alınmaktadır. Ancak satın alma süreci içerisindeki yeri ya da hangi
karar alma tarzı içerisinde yer aldığı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır.
Hoyer ve Maclnnis tüketici karar alma sürecini düşük ve yüksek ilgilenim açısından iki
gruba ayırarak açıklamışlardır. İçgüdüsel alışveriş düşük ilgilenimin olduğu karar alma süreci
içerisinde yer almıştır.

11.1. Düşük İlgilenim ve Karar Alma Türleri
Düşük ilgilenim durumunda tüketici satın alma kararını verirken yüksek ilgilenim
durumunda olduğu gibi detaylı bilgi arayışına ve alternatifleri değerlendirme sürecini yoğun
olarak yaşamaz. Süreç çoğunlukla sorunun ortaya çıkması, kısa bir değerlendirme, hızla karar
verme ve satın almayla sonuçlanır. Düşük ilgilenim durumunda gerçekleşen karar alma türleri
de bu şekilde gerçekleşmektedir.

Tablo 8: Düşük İlgilenimde Karar Alma
Kaynak: Hoyer, Maclnnis, 1997: 241’den Aktaran Ünal, 2008:149.
Performansa bağlı karar vermeler, tüketicinin önceki deneyimlerde ürünü kullanması
ve performansından memnun kalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Sonraki satın alımlarda bu
deneyimlere güvenerek bilgi arama, alternatifleri değerlendirme sürecine girmeden kararını
verecektir.
Alışkanlık haline gelmiş alışverişler tüketicinin birçok kez aynı davranışta bulunması
ve bunu rutin hale getirmesiyle olmaktadır. Alışkanlık haline gelen alışverişlerde tüketiciler az
bilgi toplar. Ancak çoğunlukla bilgi toplama gereği duymazlar. Alternatifleri değerlendirme
aşamasında da aynı şey geçerlidir. Tüketiciler genellikle satın alma karar sürecini olabildiğince
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kısaltmak ve başka markalara yönelmeyerek risk algılarını düşürmek için alışkanlık halinde
alışveriş yapmayı tercih ederler.
Marka sadakati tüketicinin markanın tüm isteklerini tatmin ettiğini düşünerek,
markaya karşı olumlu tutuma sahip olması ve sürekli olarak aynı markayı satın almasıdır.
Marka sadakati tüketicinin markayı ya da ürünü kullanması sonucu beklediği ya da
beklediğinden fazla yarar elde etmesiyle oluşur. Marka bağlılığı alışkanlık haline gelmiş
alışverişten farklıdır. Alışkanlık haline gelmiş alışverişte tüketici tekrarlı olarak belirli bir
marka ya da ürünü satın alır. Marka bağlılığında ise daha güçlü tutumlar ve zamanla
desteklenmiş ve benimsenmiş bir tercih vardır. Marka bağlılığında sorun ortaya çıktığı zaman
bilgi arama ya da alternatifleri değerlendirme davranışı görülmez.
Fiyata bağlı karar alma türü tüketicilerin değerlendirmelerini en düşük fiyata göre
yapmalarıdır. Fiyat hassasiyeti olan tüketiciler genellikle karar alma aşamasında sadece düşük
fiyatlı alternatifleri değerlemeye alır, diğerlerine dikkat etmezler. Bu nedenle satın alma
süreçleri geniş kapsamlı olmaz. Yapılan araştırmalar bu tüketicilerin tüm fiyatlan
hatırlayamadıklarını ancak sürekli olarak düşük fiyat uygulandığını düşündükleri yer ya da
markaları seçtiklerini göstermiştir. Bu tür tüketiciler sadece düşük fiyat stratejisinin
uyguladığını düşündükleri alternatifleri alırlar.
Kuralcı alışverişte tüketici karar verirken bir takım kriterleri kendisine kural olarak
benimser. Bu kurallar doğrultusunda alışveriş yapar. Bu nedenle satın alma süreçleri oldukça
az aşamadan oluşur. Kurala alışverişler ya direkt etki ile (ailenin aldığı marka) ya örnek alma
ile (başkalarının davranışını örnek alarak karar verme) ya da dolaylı etki ile (başkalarının
fikirlerinden etkilenme) gerçekleşir.
Duygulara dayalı olarak satın almada tüketici belirli marka ya da ürünlere karşı
beslediği duygularla karar verir. Bu tür alışverişlerde tüketicinin ürüne yönelik duyguları belirli
bir nedene dayanmamakla birlikte yoğun şekilde satın almak istemektedir. Bu tür alışveriş
kararlarında alternatif arayışı ve değerlendirilmesine gidilmez.
Çeşit arama ihtiyacına dayalı alışverişlerde tüketicinin hali hazırda beğendiği ve satın
aldığı ürün ya da markalar bulunmaktadır. Ancak ortam gereği ya da aynı markalardan sıkıldığı
için yeni bir şey denemeye karar verir. Bu tür alışverişlerde tüketici yine bilgi arayışına
gitmeden yakınındaki alternatifi değerlendirir.
Yazarlar içgüdüsel alışverişi düşük ilgilenim olduğunda duygusal temele dayalı karar
alma şekli olarak sınıflandırmışlardır.

11.2. Alternatif Tüketici Karar Alma Süreçleri
Mowen beş aşamadan oluşan tüketici karar alma sürecinin birçok alışveriş türünü
kapsamadığına dikkat çekmiştir. Yazar tüketicinin her alışverişini dikkatli ve yoğun zaman
harcayarak gerçekleştirmediğini belirtmiştir. Aynı zamanda “klasik satın alma karar süreci”
olarak isimlendirdiği geleneksel sürecin çok fazla ürün odaklı olduğunu ileri sürmüştür. Bu
nedenlerden dolayı tüketici davranışları üzerine çalışan araştırmacılar farklı, alternatif karar
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alma tarzlarını da kapsama alacak şekilde karar alma süreçleri üzerine odaklanmaya
başlamışlardır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre tüketici karar alma tarzı üç gruba
ayrılmıştır.

Tablo 9 : Alternatif Karar Alma Türleri
Kaynak: Mowen, 1993:380’den Aktaran Ünal, 2008: 152.
Genel kabul gören satın alma karar süreci yüksek ve düşük ilgilenim durumuna göre
farklı özellikler sergilemektedir.
Davranışsal etkiye dayalı karar alma sürecinde tüketici duyguları ya da satın almanın
amacı doğrultusunda değil içinde bulunulan durumun ya da çevrenin itici etkisiyle sürece başlar
ve devam eder. Alışveriş merkezlerinin atmosferi, tüketicinin içinde bulunduğu ortam ve diğer
kişilerin yaptığı alışverişler, zaman gibi birçok unsur etkili olmaktadır. Örneğin kredi kartı
kullanımının harcamaları artırması bu tarz bir satın alma davranışıyla açıklanmaktadır.
Deneyime dayalı karar alma sürecinde tüketici alışverişe duyguları ya da hissettiği
heyecanla yönelmektedir. Bu tür karar alma süreci duyguların yönlendirmesiyle başlamaktadır.
Yani sorunun ortaya çıkışı ve diğer aşamalar kişinin yoğun şekilde hissettiği duygular
doğrultusunda işlemektedir.
Deneyime dayalı karar alma; içgüdüsel alışveriş, çeşit aramaya dayalı alışverişler
ve marka bağlılığından oluşmuştur.
İçgüdüsel alışveriş tüketicinin planlamadan aniden satın almaya karar verdiğinde ortaya
çıkan bir durumdur. Tüketicinin birden ve yoğun biçimde bir şeyler satın alma isteği duyması,
yani önüne geçemediği bir istekle alışveriş yapmasıdır. Diğer bir tanımı ise şöyledir;
Tüketicinin önceden sorunu belirlemediği, bilgi toplama ve detaylı değerlendirmeye girmediği,
mağazada ya da o anda almaya karar verdiği alışveriştir. Daha geniş kapsamlı bir tanımı dayalı
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olarak; “İçgüdüsel alışveriş, satın alma öncesi niyet olmaksızın belirli bir ürünü satın almak için
ani alışveriş yapmaktır. Davranış acil olarak bir şeyler alma isteği duyma ile kendiliğinden
oluşur. Alma kararında herhangi bir hatırlatıcı (eldekilerin azalması vb) unsurun etkisi yoktur”
(Tek, 1998:170).
Tanımlardan anlaşıldığı gibi içgüdüsel alışveriş oldukça az bilişsel çabanın harcandığı,
otomatik davranışlardır. Bu nedenle mantığa dayanmayan tepkisel davranışlar olarak da
bilinir.

11.3. İçgüdüsel Alışverişin Kapsamı Ve Özellikleri
İçgüdüsel davranışlar üzerine ilk çalışmalar psikologlar tarafından 1920’li yıllarda
yapılmıştır.
İçgüdüsel davranışların Adem ve Havva ya da Ağustos Böceği ile Karınca öykülerinde
anlatıldığı gibi temel insan özellikleri olduğu belirtilmektedir.
İçgüdüsel davranışlar arzu, zevk istekleri ve gerçek durum arasındaki çatışma olarak
ifade edilmekte ve kontrol altına alınması gereken dürtüler olarak görülmektedir. Çünkü
içgüdüsel davranışlar kişinin karşı koymakta zorlandığı davranışlardır. Davranış sonrası kişinin
iç dünyasını (vicdan) ya da toplumu rahatsız edecek sonuçlar elde edilmektedir. Bu nedenle iyikötü arası ayrım gibi görülmektedir.
Sosyologlar içgüdüsel davranışların kökeni, nedeni ve etkileri üzerinde çalışmalar
yapmışlardır. İçgüdüsel davranışların kişinin çocukluğundan itibaren oluşan bir davranış kalıbı
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kişinin çocukluğunda geciktirilmiş ödüllendirmeler yaşamasının
ve fazla madde odaklı olmasının içgüdüsel davranışlarda bulunmasında etkili olduğunu
belirtmişlerdir. Ayrıca yaş, sosyal sorumluluk, zeka düzeyi ile içgüdüsel davranışlar arasında
yakın ilişkiler olduğunu belirlemişlerdir. Alt sosyal sınıfa mensup kişilerde içgüdüsel
davranışları kontrol altına alma eğiliminin düşük olduğu da belirlenmiştir.
Sosyolog ya da psikologlar açısından içgüdüsel davranma, olumlu kabul edilmeyen ya
da suç eğilimiyle benzer algılanan davranışlardır.
Tüketici davranışları açısından içgüdüsel davranışın incelenmesine 1950’lerde
başlanmıştır. İncelenmeye başladığı ilk dönemlerde içgüdüsel alışveriş “sosyal açıdan kötü” bir
davranış olarak ifade edilmekteydi. Sonraki dönemlerde özellikle ürünlerin sembolik anlamlar
nedeniyle satın alındığının belirtilmesi ve post modern tüketim kalıplarının yaygınlaşmasıyla
içgüdüsel alışveriş aklanmıştır. Tüketicilerin bu tür davranışları en çok mağaza içerisinde
yaptıkları belirlenmiştir. Sonraki çalışmalarda tüketicileri içgüdüsel alışverişe teşvik eden
mağaza içi unsurlar (raf dizaynı, mağaza içi yerleşim, satın alma noktası malzemeleri) üzerine
çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra içgüdüsel alışveriş yapan tüketicilerin demografik ve yaşam
tarzı gibi özelliklerini incelemişlerdir. İçgüdüsel alışverişlerinde hangi ürün gruplarını, ne
sıklıkta satın aldıkları üzerine çalışmalar yapılmıştır.
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İçgüdüsel alışveriş kişinin önceden düşünüp karar vermeden, o an gördüğü şeyi
almak için yoğun duygular hissetmesi ve alım yapmasıdır. Bu nedenle plansız alışverişten
farklı özellikleri bulunmaktadır. Rook’a göre içgüdüsel alışveriş plansız alışverişin daha dar ve
özel bir bölümünü oluşturmaktadır. En önemli özelliği sıra dışı bir davranış olması, duygular
doğrultusunda harekete geçmesidir. Bu nedenle heyecan verici ve çoğunlukla zevk almaya
dayalı alışverişlerdir. Bu yönüyle plansız alışverişlerden farklıdır. Çünkü tüm plansız
alışverişler heyecan ya da zevk amacıyla yapılmamaktadır. Bir diğer özelliği oldukça hızla
gelişen ve sonuçlanan bir deneyim olmasıdır. Tüketici içgüdüsel alışverişlerde anında karar
vermekte ve almaktadır.
İçgüdüsel alışverişin bir diğer özelliği ürün odaklı olmamasıdır. Araştırmalar çikolata,
hazır gıda gibi kolayda ürünlerden, teknolojik ürünlere kadar geniş yelpazede dağılan ürün
gruplarının içgüdüsel satın alındığını göstermiştir. Bu bakımdan ürünleri içgüdüsel ürünler
olarak sıralama yerine tüketicileri sınıflandırmanın daha anlamlı olduğu ileri sürülmüştür.
İçgüdüsel alışveriş tepkisel bir davranıştır. Dış çevreden gelen (mağaza atmosferi, ürün
teşhiri, özellikleri vb) ve içsel uyarıcılar (ani ve yoğun satın alma isteği) doğrultusunda kişinin
belirli bir davranışa motive olması ve tepki vermesiyle gerçekleşir.
İçgüdüsel alışverişler oldukça hızlı işleyen bir süreçte gerçekleştirilir. Tüketicinin düşük
ilgilenimi olması ya da alışveriş yapmak için yoğun duygular hissetmesi sürecin hızlı
işlemesine yol açmaktadır.
İçgüdüsel alışverişin bir diğer özelliği satın alımın olumsuz sonuçlarını göz ardı
etmektir.
Psikoloji ve sosyal psikoloji alanında içgüdüsel davranışlar “gelişmemişlik, suça eğimli
olmak, sapkınlık, doğru karar verememek” gibi terimlerle tanımlanmaktadır.
Tüketici davranışları açısından da “kötü, kontrolsüz” kararlar olarak
değerlendirilmektedir. Çünkü tüketici satın alım sonrası pişmanlık olasılığını dikkate almaz.
Ancak alım sonrası pişmanlık sıkça görülen bir durumdur. Yapılan alışveriş tüketicide finansal
açıdan, ürünü almış almanın verdiği rahatsızlık, kendini suçlu hissetme ve toplum tarafından
yadırganma endişeleri yaratır. Tüketici çoğu zaman kontrollü olma ile rahat davranma arasında
bir çatışma yaşar. İçinde bulunulan durum ve tüketicinin hissettiği duyguların yoğunluğuna
göre alım gerçekleşir ya da ertelenir.
İçgüdüsel alışverişler güçlü hislerin cazibesine kapılma şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca
bu alışverişler mağaza içi gösterimi, katalog gibi dış uyarıcıların baskısıyla da artmaktadır.
Alışverişlerin %62’si ile %27’sinin plansız yapıldığı tahmin edilmektedir. Tüketici davranışıyla
ilgili bazı kaynaklarda içgüdüsel alışveriş planlanmamış alışveriş olarak ifade edilmektedir.
Bazı yazarlar ise ikisi arasında farklılık olduğunu ve ayrı özellikler gösterdiklerini ifade
etmişlerdir.
Planlanmamış alışveriş tüketicinin önceden plan yapmadığı, mağaza içerisinde ya
da bazı ürünlerle karşılaştığında yaptığı alımlardır. Tüketicinin zamanı kısıtlı olduğunda,
167

mağaza hakkında fazla bilgisi olmadığında ya da bir ürünün eksikliğini mağaza içinde ürünü
görünce hatırladığında gerçekleşmektedir.
Bir diğer alışveriş türü kısmen planlanmış alışveriştir. Kısmen planlanmış
alışverişlerde tüketici bir ürün grubunu almaya karar verir ancak hangi mağaza ya da marka
alacağını belirlememiştir. Burada tüketici mağazada belirlediği ihtiyacını giderecek alternatif
markaları değerlendirir.

11.3.1. Stern’in Planlanmamış Alışveriş Sınıflandırması
Stern planlanmamış alışverişi kendi içerisinde gruplara ayırmıştır. Bunlar:

11.3.1.1. Tamamen plansız alımlar:
Yeni bir ürün ya da markanın alınmak istenmesiyle ortaya çıkan alışverişlerdir.

11.3.1.2. Hatırlamalarla yapılan plansız alımlar:
Alışveriş listesinde bulunmayan ancak görüldüğünde ihtiyaç olduğu hatırlanarak
yapılan alışverişlerdir.

11.3.1.3. Öneriyle gelen plansız alımlar:
Önceden hissedilmeyen bir ihtiyacı tatmine yönelik bir ürünle karşılaşıp almak. Burada
tüketici ürünü görmeden önce böyle bir ihtiyacın varlığını hissetmemektedir. Tüketici ürünün
cazibesi ya da koşullarının çekiciliğiyle almaya karar verir.

11.3.1.4. Yapılan planlı alışverişin getirdiği plansız alımlar: Tüketicinin

belirli bir planla alışverişe çıkması ancak alışveriş anında başka bir alternatife yönelmesiyle
yaptığı alımlardır.

Planlanmamış ve içgüdüsel alışverişin ortak noktaları ikisinin de öncesinde bir plan ya
da niyet olmamasıdır. Ancak hatırlamalarla ve yapılan alışverişin getirdiği plansız alımlarda
öncesinde yapılmış bir plan vardır. Bu nedenle içgüdüsel alışveriş özelliği göstermemektedir.
Stern’in yaptığı sınıflamada tamamen plansız ve öneriyle gelen plansız alımlar
içgüdüsel alışveriş özelliği göstermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışının önemli konularından biri olan içgüdüsel alışveriş kavranı incelenerek
tüketicilerin satın alma karar süreçleri ve bu süreçteki tüm işlemlerle tüketicinin nasıl karar verdiği ve
harekete geçtiği açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi düşük ilgilenim durumunda gerçekleşen karar alma
türlerinden biri değildir?
a) Marka sadakati
b) Performansa bağlı karar vermeler
c) Fiyata bağlı karar alma
d) Alışkanlık haline gelmiş alışverişler
e) Bilgi edinmeye dönük karar vermeler
2) “………………..kişinin önceden düşünüp karar vermeden, o an gördüğü şeyi
almak için yoğun duygular hissetmesi ve alım yapmasıdır.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Planlı alışveriş
b) Plansız alışveriş
c) Kısmen planlı alışveriş
d) İçgüdüsel alışveriş
e) Duyumsal alışveriş
3) “İçgüdüsel alışverişin plansız alışverişten farklıdır.” İfadesi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir.
a.
b.

Doğru
Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi Stern’in planlanmamış alışveriş sınıflandırmasına girmez?
a) Tamamen plansız alımlar
b) Hatırlamalarla yapılan plansız alımlar
c) Öneriyle gelen plansız alımlar
d) Yapılan planlı alışverişin getirdiği plansız alımlar
e) Önceden bilgi toplayarak yapılmış alımlar

170

4.
“Kısmen planlanmış alışveriş, yeni bir ürün ya da markanın alınmak
istenmesiyle ortaya çıkan alışverişlerdir.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) a, 4) e, 5) a
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12. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ II
12.1 Youn’a Göre Bir Alışverişin İçgüdüsel Olma Koşulları
12.2. Rock ve Hoch’a Göre Tüketicinin İçgüdüsel Alışveriş Esnasında Geçirdiği
Düşünsel ve Davranışsal Süreçler
12.3. İçgüdüsel Alışverişte Duygusal ve Bilişsel Unsurların Sınıflandırılması
12.4. İçgüdüsel Alışverişi Etkileyen Unsurlar
12.4.1. Ürünün özellikleri
12.4.2. Tüketicinin kişilik özellikleri
12.4.3. Tüketicinin ruh hali
12.4.4. Demografik özellikler
12.4.5. Mağaza unsurları
12.4.6. Durumsal faktörler
12.4.7 Kültür yapısı
12.4.8. Ekonomik yapı
12.4.9. Beatty, Ferrel’e Göre Tüketiciyi İçgüdüsel Alışverişe Yönelten Değişkenler
12.5. Kişilik Özelliği Olarak İçgüdüsel Yönlülük
12.5.1. İçgüdüsel Davranma Eğilimi Yüksek Olan Tüketicilerin Kişilik Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Youn’a Göre Bir Alışverişin İçgüdüsel Olma Koşulları nelerdir?

2)
Rock ve Hoch’a göre tüketicinin içgüdüsel alışveriş esnasında geçirdiği düşünsel
ve davranışsal süreçler nelerdir?
3)

İçgüdüsel alışverişi etkileyen unsurlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İçgüdüsel alışveriş süreci
unsurları

İçgüdüsel alışverişin
unsurlarını kavrama

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İçgüdüsel alışveriş
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Giriş
İçgüdüsel alışveriş tüketicilerin geleneksel bakış açısından farklı olarak alışveriş
yaptığını gösteren bir tüketim şeklidir. Çoğu zaman zayıflık ya da kontrolsüzlük olarak ifade
edilen ve iyi-kötü arasındaki çatışma olarak nitelendirilen bu alışverişler yaşamın önemli bir
parçasını kaplamıştır. Bunun en büyük göstergesi ise büyük alışveriş merkezlerine olan ilgi ve
satış noktası malzemelerine yapılan büyük yatırımlardır. Tüketicinin hedonik/hazsal amaçlı
yaptığı bu alışverişler, pazarlamacılar için önemli bir kar aracıdır. Ancak planlanmadan, aniden
gerçekleşen bu alışveriş sırasında ve sonrasında tüketicinin yaşadığı süreç ve duygular oldukça
karmaşıktır. Tüketici eğlenmek, kendini iyi hissetmek ve pişmanlık, tedirginlik arasında
gelgitler yaşamaktadır. Bu noktada tüketicinin içgüdüsel alışverişi nasıl yaptığından çok
yaşadığı bilişsel ve duygusal süreç ve bu sürece etki eden unsurların belirlenmesi tüketiciyi
daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Ancak öncelikle tüketici davranış modellerine yeniden
göz atmak gerekmektedir.
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11. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ II
12.1. Youn’a Göre Bir Alışverişin İçgüdüsel Olma Koşulları
Ayrıca Youn’a göre tüm plansız alışverişler içgüdüsel alışveriş özelliği
göstermemektedir. Çünkü içgüdüsel alışverişin plansız olması gerekli ancak yeterli bir özellik
değildir.
Bir alışverişin içgüdüsel olması için şu üç koşula sahip olması gerektiğini ileri
sürmüştür;
a)Planlanmamış olması,
b)Bir uyarıcının etkisi ile ortaya çıkması
c)Tam alışveriş anında karar verilmiş olması.
Plansız alışverişler de kişiyi davranışa yönelten güçlü uyarıcılar bulunmamaktadır.
İçgüdüsel alışverişlerde ise iç ve dış çevreden gelen uyarıcılar karşısında kişi harekete
geçmektedir. Ayrıca yapılan planlı alışverişin getirdiği plansız alımlar, hatırlatmalarla gelen
plansız alımlar ve öneriyle gelen plansız alımlarda kapsamlı olmasa da yapılmış bir plan vardır.
Bu nedenle plansız alışveriş ile içgüdüsel alışveriş farklıdır.

12.2. Rock ve Hoch’a Göre Tüketicinin İçgüdüsel Alışveriş Esnasında
Geçirdiği Düşünsel ve Davranışsal Süreçler
Rook ve Hoch içgüdüsel alışverişi plansız alışverişten ayırmak ve tam olarak kapsamını
belirlemek için bir içgüdüsel alışverişte bulunan özellikleri beş başlık altında toplamıştır. Bu
özellikler tüketicinin içgüdüsel alışveriş esnasında geçirdiği düşünsel ve davranışsal süreci
kapsama alarak belirlenmiştir. Bunlar;
• Birden harekete geçme (satın alma) isteği duymak,
• Psikolojik olarak gergin (aşırı alma isteğinin yarattığı gerilim) durumda olmak,
• Psikolojik olarak istekleriyle çatışma ve mücadele içerisinde olmak,
• Bilişsel (rasyonel) değerlendirme yapmamak ve
• Sonuçları dikkate almadan karar verip, satın almak.

12.3. İçgüdüsel
Sınıflandırılması

Alışverişte

Duygusal

ve

Bilişsel

Unsurların

Duygusal unsurlar kendi içerisinde üç gruba ayrılmıştır. Araştırmacılar bu özelliklere
sahip bir alışverişin içgüdüsel özellik taşıyacağını ifade etmişlerdir.
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Youn içgüdüsel alışverişin sadece plansız ve aniden bir şeyler alma isteğiyle
gerçekleşen bir süreç olmadığını belirtmiş, içgüdüsel alışverişin hem düşüncelerin hem de
duyguların etkisiyle gelişen bir karar alma şekli olduğunu ileri sürmüştür. Duygular; hisler ve
ruh halini; bilişsel unsurlar ise düşünme, anlama ve yorumlamayı ifade etmektedir. İçgüdüsel
alışverişte duygusal ve bilişsel unsurlar birbirleriyle etkileşim içerisindedirler.
Duygusal unsurlar kendi içerisinde üç gruba ayrılmıştır. Bunlar; satın almak için karşı
konulmaz bir istek, alışverişe yönelik olumlu duygular duymak ve ruh halidir. Düşünsel ya da
bilişsel unsurlar; taraflı düşünme şekli, plansız alışveriş ve geleceği göz ardı etmedir.
İçgüdüsel alışveriş temelinde iç ya da dış çevreden gelen uyancılara verilen tepkidir.
Kişi bu uyarıcıları ya duygularının ya düşüncelerinin ya da her ikisinin etkisiyle tepki verir ve
içgüdüsel alışveriş süreci gerçekleşir. İçgüdüsel alışverişin duygusal boyutu kişilik
özellikleriyle bağlantılıdır. Alışverişe yönelik karşı konulmaz bir istek duymak, bu istekle ilgili
olumlu duygular hissetmek ya da alışverişle kendini daha iyi hissetmek tüketicinin düşünsel
unsurlara çok fazla odaklanamamasıyla açıklanmaktadır. İçgüdüsel alışverişin düşünsel
unsurları çoğu zaman duygusal unsurların gölgesinde kalmakta hatta çoğu zaman duyguların
baskısıyla niyetlenilen davranış mantığa büründürülmektedir. Çünkü içgüdüsel alışveriş
çoğunlukla hedonik/hazsal amaçla yapılan alışverişlerdir. Bu nedenle rasyonel duygulardan çok
hedonik duygular kendini hissettirmektedir. Özellikle grup etkileşiminin yoğun olduğu
ortamlarda sosyalleşme ihtiyacını karşılamak, çevreye kendini ifade etmek ve kendine güven
duymak amacıyla yapılmaktadır.
Tablo 10: Kaynak:Aizate, 2003:14’ten Aktaran Ünlü, 2008:158
Dittmar, Beattie ve Friese ’e göre içgüdüsel yönlülük bazı insanlarda düşünsel boyutta

bazılarında davranışsal boyutta, bazılarında ise hem düşünsel hem de davranışsal boyutta
kendini göstermektedir. Bir araştırmaya göre tüketiciler içgüdüsel alışverişi alacakları ürünün
fonksiyon, nitelikleri için ya da sembolik anlamı için yapabilmektedirler. Örneğin kadınlar
içgüdüsel alışverişi sembolik, erkekler araçsal amaçlar için yapmaktadırlar
İçgüdüsel Alışverişin Boyutları
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İçgüdüsel alışverişin davranışsal boyutu alınan ürünün fonksiyonel özelliklerini
beğenme, ürüne bağımlı olma, niteliklerinin iyi olması nedeniyle kullanım amaçlı alınmaktadır.
Burada tüketici bu ani ve plansız alışverişi satıcının yeteneği ya da ürünü alacak olmanın
heyecanıyla yapar. Sembolik amaçlı içgüdüsel alışveriş, ürünü alarak kimliği yansıtma, bir
gruba üye olduğunu gösterme ya da o anki ruh halini değiştirme amaçlı yapılmaktadır.

12.4. İçgüdüsel Alışverişi Etkileyen Unsurlar
İçgüdüsel alışveriş oldukça karmaşık ve muğlak bir kavramdır. Bunun nedeni birçok
unsurdan etkilenerek gerçekleştirilmesidir. İçgüdüsel alışverişleri etkileyen unsurlar genel
olarak 3 grup altında toplanmıştır. Bunlar; ürünün özellikleri, tüketicinin kişisel özellikleri ve
durumsal faktörlerdir. Bu genel başlıklar içerisinde ürün, mağaza, tüketicinin kişilik özellikleri,
grup etkileşimi, ekonomi, kültür gibi birçok unsur yer almaktadır. Bu unsurlar şöyledir:

12.4.1. Ürünün özellikleri:
Bazı ürünler diğerlerine göre daha fazla içgüdüsel motivasyonla alınmaktadır. Bu tür
ürünler genellikle gıda, giyim, kozmetik malzemeleri ve mücevherlerden oluşmaktadır. Bu
ürünlerin içgüdüsel isteklerle satın alınmasında ürünün sahip olduğu özelliklerin etkili olduğu
ileri sürülmektedir. Genellikle düşük fiyatlı, marjinal ihtiyaçları karşılama gücü olan, kitle
dağıtımla satış noktalarına ulaşan, kendin seç-al şeklinde satılan, göze çarpan bir mağazada
teşhir edilen, kısa ömürlü, küçük hacimli ya da hafif olan, az yer tutan ürünler içgüdüsel
alışverişlerde daha fazla satın alınmaktadır.

12.4.2. Kişilik Özellikleri:
İçgüdüsel alışverişi etkileyen unsurlardan birisi tüketicinin kişilik özellikleridir.
İçgüdüsel alışveriş tüketici odaklı bir davranıştır. Rook içgüdüsel alışverişin tüketicinin acilen
bir şeylere sahip olma ihtiyacıyla oluştuğunu ve ürüne ya da ürünün özelliklerine bağlı
olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle içgüdüsel alınan ürünler yerine içgüdüsel alışveriş yapan
tüketicilerin özelliklerini belirlemek daha açıklayıcıdır. Yapılan araştırmalara göre içgüdüsel
alışveriş yapan tüketiciler çoğunlukla bağımsız benlik yapısına sahip kişilerdir. Bağımlı benliğe
sahip kişilerde bu oran oldukça azalmaktadır. Duygusal zekası yüksek olan kişilerde içgüdüsel
alışveriş yapma oranı yüksektir. Çünkü kişilerin duygusal yapısı içgüdüsel alışveriş ile
duygusal zeka arasındaki ilişkiyi belirlemede önemli aracı faktördür. Tüketicinin kendini
kontrol etme mekanizmasının güçlü olmaması da içgüdüsel alışveriş eğilimini artırmaktadır.

12.4.3. Tüketicinin Ruh Hali:
Tüketicinin ruh hali içgüdüsel alışveriş üzerinde etkilidir. Ancak daha yoğun ve güçlü
şekilde hissedilen duygular yönlendirici olmaktadır. Örneğin kişi aşırı mutlu ya da depresyonda
olduğunda daha fazla içgüdüsel alışveriş yapmaktadır. Kişilerin bu üç ruh halinde kendilerini
ödüllendirmek, desteklemek ya da kendine güven duymak için bu tür alışverişlere yöneldikleri
belirtilmektedir
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12.4.4. Demografik özellikler:
İçgüdüsel alışverişi gençler ve kadınlar daha fazla yapmaktadırlar. 18- 39 yaş grubunda
olanlarda içgüdüsel alışveriş yapma oranı daha yüksektir. Ayrıca özellikle giysi alışverişlerinde
kadınlar oldukça fazla içgüdüsel alışveriş yapmaktadırlar. Gelir içgüdüsel alışveriş yapma
üzerinde etkilidir. Örneğin bireyin harcanabilir geliri arttıkça içgüdüsel alışveriş yapma oranı
yükselmektedir. Ancak gençlerin yaptığı içgüdüsel alışverişin ailenin geliriyle ilişkisi
bulunmamaktadır. Eğitim düzeyiyle ilişkisi bulunmaktadır. Yüksek öğrenim alanlar da bu
eğilim daha fazladır. Sosyal sınıf araştırması beklenenden farklı özellik göstermiştir.
Çalışmalarda içgüdüsel alışveriş geciktirilmiş ödüllendirme olarak adlandırılan bir karar verme
süreci olarak ifade edilmiş ve orta ve alt sosyal sınıfta daha çok görüldüğü ileri sürülmüştür.
Ancak alt sosyal sınıfta bu eğilime daha az rastlanmıştır.

12.4.5. Mağaza unsurları:
Alışveriş yapılan mağazanın yerleşimi, raf dizaynı, satış noktası malzemeleri, satış
noktası uyarıcıları (gösteri, teşhir, yarışma vb.) içgüdüsel alışveriş üzerinde etkilidir. Ayrıca
mağaza içindeki hoş kokular ve müzik de tüketicinin olumlu ruh halinde olmasında ve
içgüdüsel alışveriş yapmasında etkilidir. Mağaza içerisinde satışçı ile olan etkileşimin de
içgüdüsel alışverişi etkilediği belirlenmiştir. Son dönemlerde oldukça yaygınlaşan
telepazarlama uygulamalarının da içgüdüsel alışveriş miktarını artırdığı ileri sürülmektedir.

12.4.6. Durumsal faktörler:
İçgüdüsel alışverişi etkileyen durumsal faktörler, zaman ve alışveriş partnerleridir.
Alışveriş için ayrılan zaman arttıkça içgüdüsel alışveriş yapma oranı artmaktadır. Ayrıca
alışverişe yakın arkadaşlarla çıkmak bu tarz alışverişleri artırmaktadır.

12.4.7. Kültür yapısı:
Toplumun içinde bulunduğu kültür yapısı tüketicilerin içgüdüsel alışveriş eğilimleri
üzerinde etkilidir. Bireyci kültürlerde yaşayanlarda bu eğilim daha fazladır. Kolektif kültürde
yetişen kişiler toplum normlarına daha fazla bağlı kişilerdir. Bu nedenle toplum tarafından
kabul edilmeyen davranışlardan olabildiğince kaçınırlar. Bireyci toplumlarda kişi bağımsız ve
kendi kararlarını kendisi verir. Bu nedenle diğer insanların fikir ve görüşleri bağlayıcı değildir.
Yapılan araştırmaya göre bireyci toplumlarda kolektiflere göre içgüdüsel alışveriş yapma oranı
daha yüksektir. Hedonik alışveriş eğilimi yüksek olanlarda içgüdüsel alışveriş eğilimi de
yüksektir.

12.4.8. Ekonomik yapı:
Ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan bölgelerde içgüdüsel alışveriş oranı daha
fazladır. Ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlerde tüketicilerin içgüdüsel alışveriş yapma
eğilimleri azalmaktadır.
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12.4.9. Beatty, Ferrel’e Göre Tüketiciyi İçgüdüsel Alışverişe Yönelten
Değişkenler
Beatty, Ferrel yaptıkları çalışmada tüketiciyi içgüdüsel alışverişe yönelten değişkenleri
belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmacılara göre içgüdüsel alışverişte hem iç hem de dış faktör
ve uyarıcıların etkisi bulunmaktadır.
•

Tablo 11: İçgüdüsel Alışverişin Belirleyicileri

Kaynak: Beatty, Ferreil, 1998:171’den Aktaran Ünlü, 2008: 161.

Modele göre tüketicinin içgüdüsel alışveriş yapmasında yeterli zaman ve parasının
olmasının, alışverişten zevk almasının, içgüdüsel davranma eğilimin olmasının, mağaza içi
unsurların, acilen bir şeyler alma isteğinin ve olumlu duygular yaşamasının etkisi
bulunmaktadır. Tüketicinin uygun zamanı olması mağaza içi teşhir ve gösterilerle ilgilenmesine
neden olmaktadır. Sonrasında tüketici bir şeyler alma isteği duymakta ve içgüdüsel alışveriş
gerçekleşmektedir. Benzer şekilde yeterli finansal güç olması, alışverişten zevk alma ve
içgüdüsel davranma eğiliminin mağaza içi unsurlarla ilgilenme, olumlu duygular yaşama ve bir
şeyler alma isteği üzerinde etkisi bulunmaktadır. Olumsuz etkiler ise yeterli zaman olmaması
ya da yeterli finansal güce sahip olmama sonucu kişinin olumsuz duygular yaşaması ve bir
şeyler almak istememesi ile sonuçlanmaktadır.

12.5.Kişilik Özelliği Olarak İçgüdüsel Yönlülük
Önceden ifade edildiği gibi içgüdüsel alışveriş çoğu zaman ürünün özelliğine bağlı
(Hedonik-Rasyonel ürünler) bir alışveriş değildir. Bu daha çok kişilerin iç ve dış uyarıcılara
verdiği tepkidir. Bu nedenle içgüdüsel alışveriş yapmada kişilik özellikleri daha önemli rol
oynamaktadır. Buradan yola çıkarak içgüdüsel alışveriş yapmayı etkileyen unsurlar yanında bu
tür alışverişe yönelen tüketicileri sınıflamak daha anlamlıdır. Çünkü mağaza içi sunum, ürünün
sahip olduğu özellik ya da çekicilik sonucu içgüdüsel alışveriş yapanlar olduğu gibi kişilik
özelliği olarak içgüdüsel davranma eğilimi yüksek olan ve tüm alışverişlerini bu şekilde yapan
kişiler de bulunmaktadır. Diğer bakış açısına göre kişinin içgüdüsel eğilimi yüksektir, zaman
ya da finans sıkıntısı olduğu için eğilim davranışa dönüşmeyebilmektedir. Kişi çevrenin
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tepkisinden çekindiği için eğilimi davranışa dönüştürmeye bilmektedir. Bu nedenle içgüdüsel
eğilimini davranışa dönüştüren agresif olarak isimlendirilen tüketicilerin özellikleri ve bu
kişilerin içgüdüsel alışveriş eğilimlerini tetikleyen unsurların belirlenmesi farklılığı görmek
açısından yararlı olacaktır.
Belirli bir ürünün ya da sunumunun getirdiği içgüdüsel alışveriş genel içgüdüsel
eğilimden farklı bir özellik göstermektedir. Bu durumda kişilik özelliği olarak içgüdüsel
davranma eğilimi olmayan tüketiciler de bu tür alışverişler yapmaktadırlar. Mağaza atmosferi,
cazip koşullar gibi etmenler tüketicinin aniden alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Kişisel
özelliğinde içgüdüsel davranma eğilimi olan tüketicilerde ise bu tür alışverişler her ürün
grubunda ve daha yoğun görülmektedir.
Kişilik özelliğinde içgüdüsel davranma eğilimi olan tüketicilerin özellikleri iki grupta
toplanmaktadır. Birincisi kişilerin sahip olduğu içgüdüsel karakteristikleri, ikincisi tüketicilerin
kişiliklerinin kuralcı yapısıdır. Araştırmacılara göre kişilerin içgüdüsel karakteristikleri onların
kişilik yapılarıyla ilgilidir. Kuralcı yapıları ise bazı davranışları yapma ya da yapmama
konusunda kendilerince belirledikleri sınırlardır.

12.5.1. İçgüdüsel Davranma Eğilimi Yüksek Olan Tüketicilerin Kişilik
Özellikleri
İçgüdüsel davranma eğilimi yüksek olan tüketicilerin kişilik özellikleri hakkında
aşağıda bilgi verilmiştir:
İçgüdüsel davranışlar id’in kendisini daha fazla hissettirmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Çünkü id ödüllendirilmeyi anında isteyen, beklemeyi ya da geciktirilmeyi kabul etmeyen
isteklerin kaynağıdır. Bu nedenle her insanın id’ini dolayısıyla anında karşılamak istediği
isteklerini kontrol etme yeteneği ve gücü farklıdır. Bu nedenle içgüdüsel eğilimi fazla olan
insanların id’lerini kontrol mekanizması zayıftır.
Bir diğer içgüdüsel eğilimde etkili olan unsur geçirilen çocukluk dönemidir.
Psikologlara göre çocukluk döneminde gerektiği zaman yeterli ödüllendirme görmeyen
çocuklarda içgüdüsel davranma eğilimi artmaktadır. Bu nedenle bir kişide içgüdüsel alışveriş
eğiliminin çocukluk yaşlarından itibaren oluştuğu belirtilmektedir.
Kişilik özelliklerinden saplantılı olma ile içgüdüsel davranma arasında ilişki olduğu
görülmüştür. Aşırı düzeyde içgüdüsel davranan kişilerin saplantılı oldukları belirtilmektedir.
Ayrıca kişilik özelliği olarak heyecan arayan ve mantık kuralları ile arzuları arasında
karşılaştırma yaptığında arzuları ağır basan kişilerde bu eğilim daha fazladır. Bazı kişilerde ise
tüm davranış ve isteklerinde haz alma daha ön plandadır. Bu kişilerde de içgüdüsel davranma
eğilimi yüksektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde içgüdüsel alışveriş kavramı ve içgüdüsel alışverişin unsurları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
“İçgüdüsel davranma eğilimi yüksek olan tüketicilerin kişilik özellikleri değil
ürünün özellikleri bu davranışın ortaya çıkmasında etkilidir.” İfadesi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a.
b.

Doğru
Yanlış

2)
“Youn’a göre tüm plansız alışverişler içgüdüsel alışveriş özelliği
göstermemektedir. Çünkü içgüdüsel alışverişin plansız olması gerekli ancak yeterli bir özellik
değildir.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a.
b.

Doğru
Yanlış

3)
“…………………….yaptıkları çalışmada tüketiciyi içgüdüsel alışverişe
yönelten değişkenleri belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmacılara göre içgüdüsel alışverişte
hem iç hem de dış faktör ve uyarıcıların etkisi bulunmaktadır.” İfadesinde yer alan model
aşağıdaki araştırmacılardan hangilerine aittir.
a)

Beatty, Ferrel

b)

Dittmar, Beattie ve Friese

c)

Rook ve Hoch

d)

Youn

e)

Stern

4)
Aşağıdakilerden hangisi Beatty ve Ferrel’a göre tüketicinin içgüdüsel alışveriş
yapmasında etkili değildir?
a)

Mağazaiçi unsurlar

b)

Birşeyler alma arzusu

c)

Yeterli zamanının olması

d)

Parasının olması

e)

Parasının olmaması
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5)
Rook ve Hoch içgüdüsel alışverişi plansız alışverişten ayırmak ve tam olarak
kapsamını belirlemek için bir içgüdüsel alışverişte bulunan özellikleri beş başlık altında
toplamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklardan biri değildir?
a)

Psikolojik olarak istekleriyle çatışma ve mücadele içerisinde olmak

b)

Duygusal değerlendirme yapmamak

c)

Sonuçları dikkate almadan karar verip, satın almak

d)

Birden satın alma isteği duymak

e)

Psikolojik olarak gergin durumda olmak

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) a, 4) e, 5) b
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13. HAZSAL TÜKETİM (HEDONIC CONSUMPTION) VE FAYDACI
TÜKETİM (UTILITARIAN CONSUMPTION)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
HAZSAL TÜKETİM (HEDONIC CONSUMPTION)
13.1.1. Hazsal Tüketim Amaçları
13.1.1.1. Problem Yansıtma (Problem Projection)
13.1.1.2. Rol Yansıtma (Role Projection)
13.1.1.3. Fantezi Kurma (Fantasy Fulfillment)
13.1.1.4. Kaçma (Escapism)
13.1.1.5. Yenilik ve Heyecan Arama (Sensation Seeking)
13.1.1.6. Hayal Kurma (Imagery)
13.1.2. Hazsal/Deneyimsel Pazarlamanın Temel Özellikleri
13.1.2.1. Müşteri Deneyimlerinde Odaklanma
13.1.2.2. Tüketim Durumunu İnceleme
13.1.2.3. Tüketicileri Rasyonel ve Duygusal Olarak Görme
13.1.2.4 Çok Yönlü (Eclectic) Araç ve Yöntemler Kullanma
GELENEKSEL (FAYDACI) PAZARLAMANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
13.2.1. Geleneksel (Faydacı) Pazarlamanın Temel Özellikleri
13.2.1.1. Geleneksel Pazarlamanın Anahtar Özellikleri
13.2.1.1.1. Fonksiyonel Özellikler ve Faydalarda Odaklanma
a) Özellikler
b) Faydalar
13.2.1.2. Sınırlı Ürün Sınıfı ve Rekabette Odaklanma
13.2.1.3. Müşterileri Rasyonel Karar Verici Olarak Görme
13.2.1.4. Müşteri Karar Verme Süreci
13.2.1.5. Analitik, Sayısal ve Sözlü Araç ve Yöntemler Kullanma
13.2.2. Hazsal ve Faydacı Tüketim Arasındaki Farklar
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13.2.3.Tüketim Deneyimi İçinde Duyguların Rolü
13.2.3.1.Hazsal Tüketimle Yaratılan Duygular
13.2.4. Duygular ve Tüketici Seçim Kriterleri
13.2.4.1. Teknik Kriter
13.2.4.2. Ekonomik Kriter
13.2.4.3. Hukuksal/Yasal Kriter (Legalistic)
13.2.4.4. Bütünleyici/Tamlayıcı Kriter (Integrative)
13.2.4.5. Uyum Kriteri (Adaptive Criteria)
13.2.4.6. İçsel Kriterler (Intrinsic Criteria)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hazsal tüketim nedir?

2)

Hazsal tüketimin amaçları nelerdir?

3)

Faydacı tüketim nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hazsal tüketim

Hazsal tüketimi anlamak ve
reklamla bağını kurabilmek

Faydacı tüketim

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Faydacı tüketimi anlamak ve
buna uygun pazarlama
stratejileri geliştirebilmek
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Anahtar Kavramlar


Hazsal tüketim



Faydacı tüketim
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Giriş
İşletmeler ürün stratejilerini belirlerken, hedef pazarı iyi incelemek ve bu hedef pazara
uygun etkin kararlar almaya özen göstermek zorundadır. Hedef pazara uygun ürün kararlarının
alınabilmesi, tüketicilerin yaşam tarzlarının ve ürünlerin hazsal ve faydacı özelliklerinin
belirlenebilmesiyle olanaklıdır. Ürün kararlarında maliyetler, rakipler, ekonomik koşullar,
moda ve marka imajı gibi faktörler etkilidir. Ancak, ürün kararlarını etkili ve verimli bir
biçimde alabilmek amacıyla tüketicilerin ürünlerin hazsal ve faydacı özelliklerine yönelik
tercihlerinin belirlenmesi birinci derecede önem taşımaktadır.
İşletmelerin özellikle ürüne ve tutundurma faaliyetlerine yönelik stratejik kararları
almalarında yardımcı olabileceği düşüncesiyle tüketicilerin yaşam tarzı özelliklerine göre
ürün/hizmetin hazsal ve faydacı özellikleri tercihleri arasındaki ilişkileri belirlemek
gerekmektedir.

193

13.1. Hazsal Tüketim (Hedonıc Consumptıon)
Hedonizm, zevkin peşinde koşma ya da zevke, özellikle de duyumsal zevklere kendini
adama şeklinde ya da psikolojik anlamda; zevk arama arzusuyla ya da acıdan kaçma şeklinde
motive edilen davranış biçimini savunan doktrin olarak tanımlanır.
Hirschman ve Holbrook’a göre (1982) hazsal (hedonic) tüketim, birinin ürünlerle ilgili
tecrübelerinin duygusal, fantezi ve “çoklu duyumsal” (multisensory) yönleriyle ilgili tüketici
davranışlarına işaret eder. Çoklu duyumsal terimi aracılığıyla tatları, sesleri, kokuları,
dokunmayla ilgili etkileri ve görsel imajları içeren çoklu duyumsal tarzlardaki deneyimler
kastedilmektedir. Bireyler bu duyumsal girdileri çözerek sadece dış uyarıcılardan gelen çoklu
duyumsal etkilere tepki göstermezler (parfüm gibi); aynı zamanda içlerinde çoklu duyumsal
imajlar yaratarak da tepki verirler. Örneğin, bir parfümü koklamak tüketicinin sadece onun
kokusunu almasını ve çözümlemesine neden olmaz; aynı zamanda daha önce tecrübe edilmiş
dokunma hislerini, sesleri, görünüşleri de kapsayan içsel imajları da üretir ki bu imajların hepsi
“tecrübe/deneyim” (experience)’dir. Bir parfüm kokusu tüketicinin bu parfümü kullanan biriyle
olan bir gönül anısını hatırlamasına neden olabilir ya da tüketici eskiden yaşadığı bir olayı tekrar
yaşamak yerine, düşlerinde bir yenisini üretir.
Çoklu-duyumsal imajların üretilmesinin yanı sıra hazsal tüketimle ilgili bir başka tepki
türü de duygusal uyarımdır (emotionalarousal).
Duyguların içinde; neşe kıskançlık, korku, öfke, sevinç vardır. Duygusal tepki hem
psikolojik hem de duygusal tepkiler taşır, hem zihinde, hem de vücutta değişken durumlar
yaratır.Hazsal tüketimin anlaşılmasında, bu duygu yelpazesi çok önemli bir rol oynar. Belli bazı
ürünlerin tüketiminde (örneğin, romanlar, oyunlar ve spor olayları), duygusal uyarım arayışı
temel güdülenme olarak ileri sürülmektedir.
Hazsal tüketim görüşüne göre ürünler nesnel varlıklar olarak değil de öznel semboller
olarak tanımlanırlar. Ürünün ne olduğundan çok, neyi temsil ettiği önemlidir. Gerçeğin yerine
ürünün taşıdığı ve yarattığı imaj odak noktasıdır. Anahtar ölçüt ise, anlam öğrenilmesinden çok
tüketicinin duygusal tepkisidir.
Tüketiciler bir ürünün somut, bilinen nitelikleri belirgin ve anlaşılır olmasına rağmen,
bu niteliklere katkıda bulunacak öznel bir anlam eklerler. Bir ürünün somut bir nesneden çok
öznel bir sembol olarak algılanması markaların nasıl seçildiğini izah edebilir. Tüketici
açısından ürünün açık ve belirgin/somut nitelikleri bakımından önemi, onun yaratacağı öznel
sembollerden daha az önemlidir.
Ürün kullanımıyla ilgili hazsal görüş, ürün kullanımından elde edilen psikolojik
deneyimleri içermektedir. Bu yüzden hazsal tepkiler kullanım deneyiminin temeli olarak
görülebilir. Bu genel çerçeve içinde ürün ile tüketici arasındaki etkileşim oldukça önemlidir.
Örneğin, bir oyun ya da bir spor olayı esnasında izleyicilerin tepkisinin hem göstericiler hem
de izleyiciler üzerinde karmaşık ve iki taraflı etkileri vardır. Birçok hazsal ürünü tüketimi
zaman alır. Tüketici tarafından denenerek elde edilen duygular ve düşsel imgeler, bu kullanım

194

süreci içinde sürekli bir değişim içindedir. Belli bir zaman dilimi içinde denenen ürünler için
belli bir uyarım şekli tercih edilmekte ya da istenmektedir.
Örneğin; bir roman bir film, bir rock konseri ya da bir futbol maçı tüketimi zaman alan
ürünlerdir ve bu zaman esnasında da tüketicide değişik duygu ve fanteziler uyandırır. En fazla
tercih edilen uyarım biçimi, düşük düzeyde başlayıp yoğunluğu giderek artan, en tepe noktaya
varan ve giderek sakinleşip yatışandır. Burada, cinsel bir birleşmeyle büyük benzerlik gösteren,
beki de doğumun yaşamsal değerinden çıkan karakteristik ritimlerle tüketim
gerçekleştirilmektedir. Cinsel uyanmanın birçok hazsal tüketim biçiminin temel sonuçlarından
olduğu söylenebilir. Örneğin lise ve üniversite öğrencileri genç insanlar için rock ya da pop
konserleri birer hazsal deneyimdir.
Hedonizmin çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkan yönü alışveriş yapmadaki beklentilerdir.
Alışveriş ve satın alma eylemlerinden beklentiler iki türlü olabilir: Faydacı (utilitarian) vehazsal
(hedonic) beklentiler.
Faydacı beklentilerde tüketici, ürünün işlevsel ve nesnel özelliklerine ağırlık verir.
Hazsal beklentilerde ise duygusal tepkiler, duygusal hazlar, düş kurma ve estetik kaygılar ön
plandadır. Alışverişten, satın almadan beklenenler nesnel ve işlevsel yararlardan daha fazlasını
içerir. Yükseltilmiş arzular, genişletilmiş ilgilenimler, algılanan özgürlükler, fantezileri
gerçekleştirmeler ve gerçeğin tatsızlığından kaçmalar gibi faktörlerin hepsi hazsal alışveriş
deneyiminin belirtileridir. Bu açıdan bakıldığında, hazsal beklentiler öznel olduğu kadar
semboliktir. Ürünün nesnel özelliklerinden farklı ve bunlardan uzaklaşmış, ayrı olarak
değerlendirilme ağırlığı vardır. Yılbaşı alışverişlerinde bazılarının “kendimi şekerleme
dükkânında bir çocuk gibi hissediyorum” demesi, oyuncak almayı sevenlerin “içimdeki küçük
çocuk” benzetmeleri yapması ya da “alışverişten, sorunlarımdan uzaklaşmak istediğimde bana
yardımcı olursa, zevk almaktayım” açıklamaları, alışverişin sadece ürün e sahip olmanın
ötesinde bir anlam kazandığını bizlere açıkça göstermektedir.
Tüketici birçok durumda sözünü ettiğimiz iki tür beklentiyi de göz önüne
alabilmektedir. Örneğin, Mercedes marka otomobil satın almada güvenlik, iç hacim rahatlığı,
sürat gibi nesnel yararlar beklenirken; otomobilin sağlayacağı prestij ve sürerken elde edilecek
haz gibi öznel faydalar da söz konusu olabilmektedir. Hazsal beklentide genel anlamdaki
sembolik değer, odak noktası olabilmektedir.
Tüketimin bu yönüyle ilgili olarak Campell (1987), hazsal tüketimin zevk ve güdülerle
ilgili olduğunu ve bireyselliğin, bireylerin hazsal deneyimlerinde çok önemli bir rolü olduğunu
vurgular. Campell’e göre: “Çok az insan kendini tamamen zevke adadığı halde, hazsal deneyim
aramak yaygındır. Duygu spontane ve şiddetlidir, kendini açığa vurur; sınırsız hayal gücü hayal
kuranlarca eninde sonunda kontrol edilir ve hedonizm bireysel rüyalar için fırsat yaratır.
Hedonizm
aracılığıyla
büyü
yaratılır
ya
da
dünyaya
büyü
katılır”.
Hazsal ürün-ilişkili deneyimlere örnek olarak genel anlamda, eğlence ve sanat; daha özel
anlamda ise oyunlara, filmlere, kitaplara ve televizyon şovlarına olan tepkiler sayılabilir. Bu
deneyimler içinde tüketicilerin sübjektif reaksiyonları, tüketicilerin ürünlerin daha soyut,
sembolik ve estetik yönlerine değer verdikleri, tüketici-obje etkileşimine bağlı olan “tüketici
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değeri”ni tanımlamada çok önemlidir. Dolayısıyla tüketim sonuçları, sübjektif tepkilerin sürekli
olarak evrimleşen/gelişen yönlerini gerektirdiğinden değişkendir. Örneği bir film izlemeye
gidildiğinde filmin değeri, hisler uyandırarak ve duygusal tepkileri kışkırtmak üzere birinin
öznelliğini (subjectivity) etkilemesine bağlıdır. Bunun ötesinde, temel değer kaynağının
öznellik olmasından ötürü etkileşimin sonucu öngörülemez. Bu nedenle dikkate değer bir
belirsizlik hüküm sürer. İnsanların sürekli değişmesinden ötürü, ilgili özne-obje etkileşimi
hazsal ürünlerin nasıl tüketildiğinin farklılıkları yönünde gelişir. Bu, bir filmin
fonksiyonelliğinin rasyonel olarak analiz edilemeyeceği anlamına gelir. Bu belirsizlik favori
aktörü seçerek, bilinen bir hikaye arayarak, filmin yorumlarını okuyarak ya da söz konusu filmi
daha önce görmüş arkadaşlarla konuşarak azaltılsa bile, belirsizliğin bağlı olduğu yüksek
derecede öznellik bu analizi engeller.
Wagner (1999), estetik değerin diğer değer sınıflarıyla birlikte iki varsayım ileri
sürdüğünü iddia eder. Birincisi, tüketici ve ürün arasında bir etkileşimi içerir; ikincisi ise bu
tarz bir sanat ürününde, ürünün algılanmasını değerlendirilmesi ve yargılanmasının tam bir
deneyimini kapsar. Bir hazsal ürünün bu tarzında (sanatsal ya da başka türlü) etkileşim,
tüketicinin öznelliğine yakından bağlıdır. Buna ilaveten, hazsal bir Obje söz konusu olduğunda
(sanatsal ya da başka türlü), uygun etkileşimlilik tüketicinin öznelliğiyle yakından ilişkilidir.
Bu bağlamda öznellik, rasyonel analizleri alaşağı edecek şekilde, tüketim deneyiminin
sonucunu şekillendirecek bir biçimde (değişken duygusal tepkileri de kapsayacak şekilde)
objeyi algılama yoluyla şekillendirecek, yaratıcı gücü gerçekleştiren bir süzgeçten daha fazla
anlama gelir.
Aşağıdaki şekil, tüketici ve ürün arasındaki etkileşim içindeki farklı etkilerin bir sonucu
olan iki tür tüketimi tarif ederek tartışmayı özetlemektedir. Ayrıca farklılaşan tüketim bakış
açılarının yönlerini de göstermektedir.

Faydacı ve Hazsal Tüketim
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Kaynak: Morris B. Holbrook, Introductionto Consumer Value: A Framework For
Analysis andResearchLondon: Routledge, 1999, ss:1-28’den Aktaran Çelik, 2009:52

13.1.1. Hazsal Tüketim Amaçları
13.1.1.1 Problem Yansıtma (Problem Projection)
Problem yansıtma, bireyin karşılaştığı ya da karşılaşmayı umduğu/beklediği bir
problemin dışsal bir portresini (self -projection) ima eder. Bu tür hazsal davranışlar; sinemaya
gitmek, tiyatro oyunu izlemek ya da roman okumak gibi edimler sırasında da ortaya çıkabilir.
Hikaye-çizgisini (storyline) önceden bilmek, bireyin karşılaşacağı bir problemle baş edebilmek
için uygun araçları seçmesine yardımcı olabilir.

13.1.1.2. Rol Yansıtma (Role Projection)
Rol yansıtma, bireyin arzu ettiği “öz-yansıtma”yı (self-projection) sağlayarak bir rol ya
da karakter sağlayabilme yetisini harekete geçiren edimlerin arayışıyla ilişkilidir. Kendi
yansımasına (self-project), bir rol ya da karakter sağlama yeteneği temelindeki aktiviteleri
gerçekleştirilmeye çalışmayla ilgilidir. Problem yansıtmayla birlikte, bu tip fonksiyonları
gerçekleştirmeye en yetenekli olduğuna inanılan bu aktivite tipleri hikaye temellidir (storybased), (örneğin filmler, oyunlar).

13.1.1.3. Fantezi Kurma (Fantasy Fulfillment)
Fantezi kurma, bir fanteziyi doyurma ya da “gerçek dışılık” (unreality) yaratma
bağlamında yerine getirilen satın alma davranışının varlığını/yokluğunu ölçmek için
kullanılabilir. Bu şekilde motive olmuş (güdülenmiş) satın alma davranışının oranlarının öznel
tahminlemeleri (takribi miktarları kestirme çabaları), güvenilir olmayabilir.

13.1.1.4. Kaçma (Escapism)
Kaçma en genel anlamda, bireylerin kasıtlı olarak yaşamlarındaki istenmeyen
durumlardan kaçma davranışı içine girmeleridir.

13.1.1.5. Yenilik ve Heyecan Arama (SensationSeeking)
Heyecan arama, potansiyel olarak tehlike ihtiva eden edimlere/eylemlere angaje olma
riskini doğurma pahasına da olsa, duygusal uyaranları deneme eğilimlerine işaret eder. Heyecan
arama eğilimi, bireyler arasında boş zamanlarındaki seçimlerinde değişiklik arama
arzusudur/arayışıdır. Değişiklik arama davranışı, en son durumda tüketilen ürünü değiştirme
eğilimi olarak da açıklanabilir. Değişiklik arama aynı zamanda, satın alma davranışında benzer
seçim objeleri arasında bir değişime gitmektir.

197

13.1.1.6. Hayal Kurma (Imagery)
Hayal kurma, eski hayalleri yeniden hatırlamak ve bilinç durumunu istenilen şekilde
değiştirmek için, hayali bir düzen kurma arzusuyla ilgilidir.

13.1.2. Hazsal/Deneyimsel Pazarlamanın Temel Özellikleri
13.1.2.1. Müşteri Deneyimlerinde Odaklanma
“Hazsal tüketim” (hedonicconsumption) kavramıyla ifade edilen tüketim anlayışının
kişinin/tüketicinin deneyimleriyle doğrudan ilgili olduğu için bu düşünceyi benimseyen
pazarlama anlayışı “deneyimsel pazarlama” (experientalmarketing) olarak da literatürde yer
almaktadır.
Geleneksel pazarlamanın aksine, deneyimsel pazarlama tüketici deneyimlerinde
odaklanır. Deneyimler, karşılaşılan, maruz kalınan ya da yaşanan durumların bir sonucu olarak
gerçekleşir. Bunlar, duyulara, kalbe ve akla hitap eden (onları tetikleyen) uyaranlardır.
Deneyimler aynı zamanda, firmayı ve markayı müşterinin yaşam biçimiyle ilişkilendirir ve
bireysel müşteri eylemlerini, satın alma durumunu daha geniş bir toplumsal bağlama oturtur.
Özet olarak deneyimler, fonksiyonel değerlerin yerini alan duyumsal, duygusal, bilişsel,
davranışsal ve rasyonel değerler sağlar.

13.1.2.2. Tüketim Durumunu İnceleme
Sınırlı olarak tanımlanmış ürün sınıflan ya da rekabette odaklanmaya karşıt olarak,
deneyimsel pazarlamacılar şampuanı, tıraş kremini, saç kurutma makinesini ve parfümü
düşünmezler. Bunun yerine, “banyoda sabunlanmayı” düşünürler ve bu tüketim durumuna
hangi ürünlerin uyacağını ve tüketimden önce bu ürünlerin, ambalajlarının ve reklamlarının
tüketim deneyimini nasıl artırabileceğini kendilerine sorarlar. Buna ek olarak, deneyimsel
pazarlamacılar tüketim durumunun anlamıyla yakından ilgilenirler.
RussellBelk, MelanieWallendorf ve John Sherry gibi tüketici araştırmacılarının işaret
ettiği gibi, günümüzdeki tüketiciler için belirli objeler ve tüketim tecrübelerinin
göründüklerinden farklı bir anlamı temsil etmektedir. Bu yazarların belirttiğine göre tüketiciler
ileri bir aşamada değer ifade edebilen çeşitli nesnelere “kutsallık statüsü” atfedebilirler.
Gerçekleştirdikleri tüketim dolayısıyla bu değerleri dışa vurarak, bir bütün ve özel bireyler
olarak toplumla ilişkilerini kutsama edimine katılırlar. Toplum için değer dışa vuran belirli
kutsal ürünler (artifact) tanımlamak toplumsal bütünlüğü ve sosyal entegrasyonu sağlar. Birey
için bu dışavurum sürecine katılım; yaşamına anlam, istikrar/tutarlılık, keyif ve sık olarak da
toplumsal ilişki üzerinden haz alma şeklinde bir getirisağlar.

13.1.2.3. Tüketicileri Rasyonel ve Duygusal Olarak Görme
Deneyimsel pazarlamacılar için müşteriler, duygusal oldukları kadar
rasyonel/mantıksa1 olarak da güdülenmişlerdir. Bu şu demektir, müşteriler sıklıkla rasyonel
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seçimlere angaje olurlarken, aynı sıklıkla duyguları tarafından da yönlendirilirler; çünkü
tüketim deneyimleri çoğu zaman ‘fantezi, duygu ve eğlence’ arayışına yönlendirilmiştir”.
Dahası, müşterilere duygu, düşünce sağlayan fiziksel ve akli gereçleri doğal seçim tarafından
evrimleştirilerek karşılaştıkları problemleri çözmeye çalışan ataları gibi birer “hayvan” olarak
düşünmek yararlı olabilir.
Ne yazık ki psikoloji, mantık ve evrimsel biyolojiden en son bulgu ve görüşleri içeren
bu genel müşteri bakış açısı, pazarlama alanında çok az bir etkiye sahiptir. Bu bakış açısı
bugünün pazarlamacıları için önemli bir mesaj içermektedir:
“Müşterilere sadece mantıklı karar vericilermiş gibi davranmayın. Müşteriler
eğlendirilmek, uyarılmak, duygusal açıdan etkilenmek ve yaratıcı bir şekilde rekabet etmek
isterler.

13.1.2.4 Çok Yönlü (Eclectic) Araç ve Yöntemler Kullanma
Geleneksel pazarlamanın analitik, sayısal, ve sözlü yöntemlerinin aksine, deneyimsel
pazarlamacıların kullandığı araç ve yöntemler farklı ve çok yönlüdür. Kısaca, deneyimsel
pazarlama bir metodolojik ideolojiye bağlı kalmaz; yani çok yönlüdür (eclectic).
Bazı araç ve yöntemler oldukça analitik ve sayısaldır (iletişimin duygusal etkilerini
ölçümlemek için kullanılan göz-hareketi “eye-movement” yöntemleri gibi). Ayrıca, yöntemler
sezgisel ve niteliksel olabilirler (yaratıcı düşünceyi anlamaya yönelik kullanılan beyinodaklanma “brain-focusing” teknikleri).
Geleneksel odak grup tekniğini alarak sözlü olabilirler; derin-görüşme “deep-interview”
ya da anket şeklinde olabilirler. Görsel de olabilirler. Bunlar yapay bir laboratuvar çevresinde
ya da tüketicilerin Tv seyrettikleri ve bira içtikleri bir barda olabilir. Bütün cevaplayıcılara aynı
standart formatı sağlamak yerine, ilgilenilen durumlara uyarlanırlar.
Özet olarak, deneyimsel pazarlama dört anahtar yönden ayrılır: Tüketici deneyimlerinde
odaklanma, tüketimi bir bütün (holistic) deneyim olarak ele almak, tüketimin hem mantıksal ve
hem de duyumsal yönlerini kabul etmek ve çok yönlü (eclectic) yöntemleri kullanmak.

13.2. Faydacı Tüketim (Utılıtarıan Consumptıon)
“Utilitirianizm” yani faydacılık, bir nesnenin ya da bir eylemin değerinin onun
faydasıyla belirleneceği şeklindeki inanç, olarak tanımlanır.
Faydacı Tüketim (UtilitarianConsumption), bir el feneri, bir kalem, bir laptop ya da bir
kutu motor yağı gibi faydacı (utilitarian) ürünlerin tüketimi anlamına gelir.
Özelliklerin nesnelliği (sözgelimi sıradan bir el feneri) bu türden bir tüketim için
çekirdek değeri olan ürünün fonksiyonelliğiyle yakından ilişkilidir. Eğer üzgünsek, öfkeliysek
ya da beklenmedik ölçüde mutsuzsak, hislerimiz el fenerinin nasıl çalıştığıyla ilgili bir etkiye
dönüşmez. Sonuç olarak, el fenerinin işlevselliği ürün ve tüketici arasındaki etkileşimliliği
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düzenler ve tüketim ediminin doğasına sabit veya düşük oranda değişimi ekler. İnsanlar,
rasyonel ve iyi bilgilenmiş olarak, önceden el fenerinin (yani, tam olarak el hareketiyle kontrol
edebilen, belli bir noktaya odaklanabilen ışık kaynağının) işlevselliğinden ne bekleyeceğini
bilirler. Böylece; (bir el feneri alınırken ne özellikler arandığı bilinir) mevcut olan çeşitli
arzuların karakteristiği incelenebilir, rekabet eden markalar tercihe göre sıralanabilir ve seçilen
marka arzu edilme ölçütüyle en iyi şekilde eşleşir. Burada, ürünü ya da marka arzını sundukları
maksimum kullanışlılık zemini üzerinde değerlendirilebileceği noktasına değinen “karar alıcı
olarak tüketici” tamamen uygun düşer.

13.2.1. Geleneksel (Faydacı) Pazarlamanın Temel Özellikleri
Faydacı tüketim kavramı tüketimden çoğunlukla somut faydalar sağlanması gerektiği
düşüncesine dayanan geleneksel pazarlama anlayışını yansıttığı için bu görüşü benimseyen
pazarlama anlayışına ilgili literatür içinde “Geleneksel Pazarlama” (Traditional Marketing)
olarak da isimlendirilmektedir.
“Geleneksel Pazarlama” terimi; bir prensipler kuralına, pazarlama akademisyenlerinin
fikir ve metodolojilerine, pratisyenlere (pazarlama direktörleri, marka yöneticileri, iletişim
yöneticileri) ve bu yüzyılda, özellikle de son otuz yılda çalışmaları/birikimleri olan
danışmanlara işaret etmektedir. Pazarlama çerçevesinde olan bu kavramlar son on yıl boyunca
aslen değişmemiştir. Pazarlamacılar “çevredeki değişikliklere dikkat edin” demeyi
sevmektedirler. Fakat hala kendi disiplinlerine direk etki eden değişimleri çoğunlukla göz ardı
etmektedirler.
Geleneksel pazarlamanın prensip ve görüşleri, ürünlerin doğasını, tüketici davranışlarını
ve pazardaki rekabetsel hareketleri tarif etmektedir. Geleneksel pazarlamacılar yeni ürün
geliştirirler, marka ve ürün hattını planlarlar, iletişimi dizayn ederler ve rekabetsel hareketlere
tepki verirler.

13.2.1.1. Geleneksel Pazarlamanın Anahtar Özellikleri
13.2.1.1.1. Fonksiyonel Özellikler ve Faydalarda Odaklanma
Geleneksel tüketim büyük ölçüde fonksiyonel özellikler ve faydalarda odaklanır.
Geleneksel pazarlamacılar, değişik pazarlardaki (örneğin, endüstriyel, tüketici, teknoloji,
hizmet pazarları) tüketicilerin (örneğin, ticari müşteriler ya da son tüketiciler), önemlerine göre
fonksiyonel özellikleri tarttıklarını ürün özelliklerini değerlendirdiklerini ve en yüksek faydalı
ürünü seçtiklerini farz ederler (bu, ağırlıklı özelliklerin toplamı olarak tanımlanır). Bu genel
çerçeveye uymayan her şey, kavramsal olarak ne anlama geldiği bilinmeksizin “imaj” ya da
“marka” etkisi olarak etiketlenmiştir/ damgalanmıştır. Daha da kötüsü bunlar, “konu dışı”,
“anlamsız” hata değişkeni olarak sayılmaktadır.
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a) Özellikler: Philip Kotler’e göre özellikler, “ürünlerin temel fonksiyonlarını

tamamlayan karakteristiklerdir”. Müşterilerin özellikler temelinde seçim yaptığı
varsayıldığından,ürün özellikleri firmaların sunumlarının rekabetsel sunumlardan farklılaştıran
bir anahtar olarak görürler. Stratejist Michael Porter, ürün farklılaşmasını bir rekabet bağlamı
içinde, “satın alıcılar tarafından genişçe değerlendirilen” bir nitelikteki benzersiz bir gelişim
olarak tarif eder.

b) Faydalar: Faydalar, fonksiyonel özelliklerden çıkar. Faydalar müşterilerin
ürünlerden beklediği performans karakteristikleridir. Bunlar, diş macunları için; çürük önleme,
tartar önleme ve beyazlatma, hava yolları için; tarifeler, yarış yeri ve uçuş mili, kişisel
bilgisayarlar için; hız, bağlantı ve portatifliktir.
Özellikler ve faydalar genellikle bire bir değildir (yani, bir özellik bir fayda sunmaz).
Genellikle birkaç özellik bir fayda sağlar. Örneğin, resim kalitesi (TV’nin bir faydası), birkaç
ürün özelliğinin sonucu olabilir (ekran genişliği, parlaklık, kontrast kalitesi). Pazarlamacıların
çoğu faydalardan başlamak isterler, sonra onları ürün özelliklerine bağlarlar ve böylece
tüketicinin sesini üretim sürecine taşıyan bir “Kalite Evi” oluştururlar.
Pazarda yarışırken, aynı üretici farklı kullanıcılar için farklı faydalara vurgu yapabilir
ve böylece üründen bekledikleri faydalara göre satın alıcıları sınıflamayı içeren bölümlemenin
güçlü bir şekli aranmış olur.
Philip Kotler’in Procter &Gamble örneğinde açıkladığı gibi, “P8G müşterilerin çamaşır
deterjanından bekledikleri faydaların temelinde farklılaştırılan dokuz çamaşır deterjanı markası
(Tide, Cheer, Dash, Bold, Dreft, IvorySnow, Oxydol ve Era) yaratmıştır.
Örneğin, “Tide” çok güçlü temizler, kirleri söker atar. “IvorySnow” % 99 saftır ve
böylece çocuk bezlerine ve çocuk giysilerine uyumludur. “Bold”, kumaşlar için kullanılan
yumuşatıcıdır, “temizler, yumuşatır ve statiği kontrol eder”. “Dash” ise P8G’nin değer girişidir;
“Zor kirlere hücum eder.” ve bunu “Çok küçük bir fiyata yapar”.

13.2.1.2. Sınırlı Ürün Sınıfı ve Rekabette Odaklanma
Geleneksel bir pazarlamacının dünyasında, McDonalds’s, BurgerKing ve Wendy’s’e
karşı rekabet eder (Pizza Hut, Friendly’s ya da Starbucks’a karşı değil). Snapple, Minute Maid
ve Tropicana’ya karşı rekabet eder (Arizona IcedTea ya da NuntucketNectar’la ya da pazardaki
diğer bütün sularla değil). Chanel kokuları, Dior kokularına karşı rekabet eder (Lancôme ya da
L’Oréal, ya da bir pazar perakendecisi tarafından sunulan başka bir kokuya karşı değil). Çin
imalatçıları rakiplerini diğer Çin imalatçıları olarak görürler (Create8 Barrel ya da WilliamsSonoma’yı değil). Geleneksel bir pazarlamacı için, rekabet öncelikle dar tanımlanmış ürün
sınıflarında meydana gelir.
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13.2.1.3. Müşterileri Rasyonel Karar Verici Olarak Görme
Ekonomistler ve karar bilimciler, müşteri karar verme sürecini apaçık bir problem
çözümü olarak görmektedirler. Engel, Blackwell ve Miniard’ın açıkladığı gibi problem çözme
ihtiyacın karşılanmasını sağlayan düşünülmüş mantıklı hareketi belirtir.

13.2.1.4. Müşteri Karar Verme Süreci
Müşteri karar verme sürecinin genellikle birkaç adımı içerdiği varsayılır. Bu sürecin ana
başlıkları aşağıda yer almaktadır:
İhtiyaç Tanımlama: Müşteriler ideal bir ihtiyaç karşılama durumuyla gerçek durum
arasında, ki bu durum müşterileri boşluğu azaltmaları için motive eder, bir boşluk algılarlar.
Bilgi Arama: Müşteriler, bir mağazada alternatif ürünleri karşılaştırarak, katalog ya da
diğer bilgileri okuyarak ya da önceki tatmin edici seçimlerini hatırlayarak bilgi ararlar.
Alternatifleri Değerlendirme: Müşteriler bir çoklunitelik (multi-attribute) modeline
benzeyen bir hesaplama yaparak, son seçim grubunu değerlendirirler.
Alternatifleri Derecelendirme: Müşteriler her bir niteliği ya da faydanın önemini
belirler; bir önem derecesi bulur, bir markayla sunulan nitelikleri değerlendirir ve
derecelendirir. Sonra ağırlığı her bir derecelendirmeyle çarpar. Müşteriler sonra her bir diğer
markaya göre her markanın toplam faydasını karşılaştırır.
Satın Alma ve Tüketim: Müşteriler eğer mümkünse en iyi alternatifi satın alırlar.
Kullanımdan sonra, müşteri gerçek performansı beklenen performansla karşılaştırır ve buradan
bir tatmin edinir. Eğer müşteri tatmin olduysa, ürünü tekrar satın alır.

13.2.1.5. Analitik, Sayısal ve Sözlü Araç ve Yöntemler Kullanma
Geleneksel pazarlama metodoloji ve araçları analitik, sayısal ve sözlüdür. Sıklıkla
kullanılan metotlara aşağıda yer verilmiştir.
Regresyon Modelleri: Bir regresyon modelinin girdisi (ve onun türevi “logitmodel”in)
genellikle görüşme ve anketlerden toplanan sözlü sınıflamalardan oluşmaktadır. Amaç bir
takım göstergeler temelinde satın alma ya da seçimleri tahmin etmek ve göreceli önem
derecelerini değerlendirmektir.
Konumlandırma Haritaları: Bir konumlandırma haritasına giriş (ve onun türevi olan
benzerlik analizi “correspondenceanalysis”) birçok fonksiyonel özellikler ve/veya marka adları
arasındaki sözlü ikili benzerlik derecelendirmelerinden oluşur. Çıktı ise, bir markanın diğer
markalara göre konumlandığı iki boyutlu ya da üçboyutlu uzaydan oluşmaktadır (kaliteye karşı
değer, fonksiyonelliğe karşı lüks vs. gibi).
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Conjoint Analizi: Bu tip analiz, bir sunumlar yığını içindeki farklı fonksiyonel
özelliklerin parasal değerini hesaplamak için kullanılır. Sonuçlara ulaşmak için müşterilerden
özellik ya da fayda yığınından oluşan birçok ürünü değerlendirmeleri istenir.

13.2.2. Hazsal ve Faydacı Tüketim Arasındaki Farklar
Her tüketim olayı bir kişi ve bir obje arasında bir etkileşimi gerektirir. Burada kişi,
tüketici ya da müşteri; obje ise mal, hizmet, olay, yer ya da başka türlü şeylerdir. Kişi ve obje
burada ortak kullanımın geleneksel usulleri içinde tanımlanır. Etkileşimleri içinde bu iki varlık
kapsamlı tüketim deneyimine farklı katkılar yaparlar; fakat her ikisi de tüketim deneyimi için
çok önemlidir. Ürün belirli özellikleri ya da nesnel karakteristikleri kapsarken (renk, fiyat,
ağırlık, biçim, vs.), tüketici farklı türdeki sübjektif tepkilere duyarlı bir şekilde donanmış bir
kişiliği kapsar (burada “tepki” teriminin kullanımı; inançlar, hisler ya da bağlılık ilişkili
alışkanlıklar gibi kendi psikolojisinin değişik yönlerini işaret eder). Tüketicinin tüketim
deneyiminden kazandığı değer, her ikisinin de bazen karışık olarak görüldüğü kişi ve obje
arasındaki çok güçlü bir ilişkiyi kapsayan bu etkileşim aracılığıyla yaratılır aşağıdaki şekilbu
kişi/sübje-obje etkileşimini her tüketim deneyiminde var olan en küçük ortak payda olarak
özetlemiştir. Bununla birlikte, tüketim deneyimleri arasındaki bir fark şekilde sunulan
etkileşimin içinde sübjektif tepkiler ve objektif özelliklere ayrılan göreceli ağırlıklarda yatar.

Tablo12: Tüketim Olayı
Kaynak:
MichelaAddis,
Morris
B.
Holbrook,
“On
theConceptual
Link
BetweenMassCustomisationandExperientalConsumption: An Explosion of Subjectivity”, Journal of Consumer
Behaviour, Vol. 1, 2001, ss: 50-56’dan Aktaran Çelik, 2009:64

Bazı tüketim deneyimleri için (örneğin, Epson marka bir yazıcının mürekkep kartuşu
için) nesnel özellikler tüketicinin öznel tepkilerinden çok daha ağır basabilir. Tüketiciler esasen
ürünün teknik performansından ya da fiziksel karakteristiklerinden ne alabilecekleriyle
ilgilenirler. İlgili özellikler bütünü, tüketicilerin ürünün kullanımından işlevsel /fonksiyonel
olarak ne elde edeceği gibi bir değer oluşturma vazifesi görür. Bu tip müşteri değeri, birincil
olarak bu tür bir değer sağlayan bir ürün olduğu kadar, kendi doğasında “faydacı” olarak
değerlendirilir.
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Diğer tüketim deneyimlerinde (örneğin, bir Mark Rothko resmini değerlendirme),
tüketicinin sübjektif tepkilerinin göreceli ağırlığı, ürünün objektif özelliklerinin ağırlığından
daha önemlidir. Böyle durumlarda tüketici değeri, ürünün çeşidinin bu tür değeri sağlama
eğilimi ölçüsünde, “hazsal” olarak tanımlanır. Bazı ürünler ise, eşit ya da benzer ağırlıkta
objektif özellikler ve sübjektif tepkilere sahip olabilir.
Sonuç olarak, bazı ürünler aynı ya da benzer nesnel özellikler ya da öznel tepkiler
oluşturma özelliğine sahip olabilirler. Burada nesnel ve/veya öznel bileşkelerin “her ikisi” veya
belki de “hiç birisi” müşteri değerini belirlemede etkendir. Bu deneyim tarzı ve ilgili ürün sınıfı
“denge ürünler” olarak isimlendirilir. Tüketim deneyimi sırasında tüketici duygularının rolü,
sübjektifliğin bir göstergesidir. Bu bağlamda Richins (1997), tüketicilerin tüketim deneyimleri
sırasında çoğu zaman hissettikleri duyguların sırasını gösteren bir tanımlayıcı set geliştirmiştir
(Tüketim Duygu Seti).
Bu konuyla ilgili literatürde yer alan deneysel çalışmalar marka değerlendirmeleri ya da
tüketicinin ürün ilişkili tutumları gibi iki benzer boyutta odaklanmıştır. Araştırmaların bu alanı,
tüketicinin değer yargılarının hazsal ve faydacı boyutlarını anlama konusunda yardımcı
olmaktadır. Bazı çalışmalar tüketicilerin ürün kategorilerine karşı tutumlarına odaklanmıştır.
Tutumlar faydacı ve hazsalbazdaBatra ve Ahtola (1991) tarafından kavramsal olarak ele
alınmış ve bazı ürün sınıflarında faydacı boyutun, bazılarında ise hazsal boyutun egemen
olduğu saptanmıştır. Yirmi dört ürün sınıfına karşı olan tutumlarla ilgili Crowley ve diğerlerinin
yaptığı bir diğer çalışmada ise (1992); ürün sınıfları arasında faydacı olanları temsil edenler
(örneğin yemeklik yağ ya da deterjan) ya da hazsal olanları temsil edenler (örneğin dondurma
ya da pahalı restoran) ve her iki tür faydayı eşit dengede bulunduranlar (örneğin otomobiller ya
da blucinler),olarak ayrımlama yapılmıştır.
Çalışmalardan bir diğeri, marka ve davranışa yönelik tüketici tutumlarıyla ilgilidir.
Spanberg ve diğerleri (1997), faydacı tutumları daha yararlı (instrumental) ve ürün kullanımının
daha fonksiyonel sonuçlarıyla ilgili olarak görürler. Duyusal ürün/marka özelliklerinden
kaynaklanan duygusal/duyumsal bazlıhazsal tutumlar ise daha deneyimsel ve tüketicinin
ürün/markadan ne kadar zevk elde ettiğiyle ilişkilidir. Bununla birlikte Spanberg ve diğerleri,
hazsal tutumlarda hem bilişsel hem duygusal düzeyin, faydacı tutumlarda da bilişsel (cognition)
düzeyin hakim olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca, hazsaltutumlarınduygusal/bilişsel
doğasının, ürün satın alımının faydacı güdüleriyle rekabet eden duygusal arzulara neden
olduğunu vurgulamışlardır. Hazsal ve faydacı alışveriş güdü/tutumlarıyla ilgili çalışmalarının
yanı sıra Babin, Darden ve Griffin’in (1994) gerçekleştirdiği bir başka çalışma, hazsal ve
faydacı alışveriş deneyimini tanımlar. Faydacı alışveriş deneyimi, alışverişi görev-ilişkili ve
mantıklı ve bir iş düşüncesini yansıtan bir kavram olarak görülür. Hazsal alışveriş deneyimi
daha neşeli ve eğlencelidir. Alışverişin zevkli bir deneyim olarak görüldüğü düşünceden
kaynaklanan duygu ve eğlence değerini yansıtır. Hazsal alışveriş, bir macera ya da “kaçış” gibi
eğlenceli olarak görülür. Babin ve diğerleri tarafından geliştirilen ölçek, tüketicilerin alışveriş
gezisinden elde ettikleri hazsal ve faydacı değerin derecesini yansıtır.
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Alışveriş deneyiminin göreceli olarak daha hazsal ya da faydacı algılanan değeri; genel
olarak tüketim deneyimi, nesnel ürün tabanlı ve öznel tüketici ilişkili bileşkelerle bağlantılı
olarak daha faydacı, hazcı ya da dengeli olabilir. Bu, bir ürün ya da deneyim hazsal ya da
faydacı olarak sınıflanırsa, onun objektif özelliklerinin ya da sübjektif yönlerinin ilgisiz olduğu
anlamına gelmez. Problem, önem derecesi ve hangi öğenin (objektif ya da sübjektif) daha
büyük ağırlıkta olduğu konusuyla ilgilidir.
Faydacı ve hazsal tüketim arasındaki farklılıklar, bu iki tür tüketim deneyimini anlamayı
gerektiren iki farklı görüşteki tüketici davranışının nedenlerini açıklamaya yardım eder. Kararverme (decision-making) bakış açısı, temelde faydacı tüketimden bahsederken, deneyimsel
bakış açısı temelde hazsal tüketimden bahseder. Holbrook ve Hirschman’a (1982) göre her bir
yaklaşımın bileşenleri; ürünler, durumlar veya ilgilenilen araştırma sahasına hitap etmesi
istenilen öğelerle güçlü bir şekilde işbirliği kurabilecek sorunlara odaklanmak üzere seçilir.
Tüketimin faydacı yönü, tüketici davranışlarına genel bir yaklaşım olarak işlev görür.
Yani mantıksal model, tüketicileri bilgi işleyen, karar verici gibi bir makine ya da bilgisayar
olarak görür. Bu bakış açısında, tüketiciye öncelikle mantık aracılığıyla hedef ve amaçlarını
başarması için satın alma vaatleri doğrultusunda yol gösterilir. Satın almadan sonra, tüketilen
ürünün tüketim sonrası performansı tüketici beklentileriyle uyması ölçüsünde, daha iyi bir
tatmin düzeyi gerçekleşir. Bu geleneksel bakış açısı, tüketicinin mantıklı eylem teorisine uygun
olarak bir markayı seçen mantıklı bir problem çözücü olduğu ya da kısaca “tüketicinin bir
düşünen olduğu” tipik seçim modelini temsil eder.
Deneyimsel tüketim bakış açısında, araştırmacılar çoğu zaman özel ürün sınıflarında
odaklanırlar. Yani, duyguların büyük rol oynadıkları ürünler üzerinde çalışırlar . Duyguların
önemi, özellikle Schmitt ve Simonson tarafından vurgulanmaktadır.
Tüketicilerin gördükleri, hissettikleri, tattıkları, kokladıkları ve duyduklarıyla
yönlendirildiği, çoklu duyumsal kapasitelerinden dolayı firmalar, sunumlarının estetiklerini
geliştirmek zorundadırlar (örneğin, lüks odaklı ürünlerde olduğu gibi).
Yakın dönemde Schmitt (1999), genel anlamda yönetime ve özel anlamda da
pazarlamaya tamamıyla yeni bir anlayış getirmiştir. Ona göre, bugün karşı karşıya olduğumuz
bilgi, markalama, iletişim devriminde, sanayi çağına tepki olarak gelişen geleneksel tüketim
bakış açısı ölmektedir. Pazarlamanın yeni bir versiyonu ortaya çıkmaktadır. Bazı uyarıcılara
olan tepkiler içinde gerçekleşen özel olaylar olan “deneyimler” (experiences) vasıtasıyla
pazarlamanın yeni tarzı ortaya çıkmaktadır (örneğin, satın alma öncesi ya da sonrası sağlanan
pazarlama çabaları olarak).
Ayrıca, tüketicinin deneyimsel alanı sembolizmin rolüyle zenginleştirilmiştir.
Tüketimin bu bakış açısı özellikle sanat yapıtlarının tüketimiyle ya da tüketiciler için kendi
değerlerini iletebilecekleri bir kanal olan sanatla ilgilenmişlerdir (örneğin, tüketici estetiğinde
simgelerin/sembollerin rolü çalışmaları aracılığıyla). Bu konudaki çalışmalar, geleneksel alanla
büyük ölçüde ayrılmaktadır. Örneğin, araştırmacılar pazarlama ilişkili hayal/imajların sanatsal
çalışmalara ne şekilde anlamlar verebileceğini incelemektedir.
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Ayrıca, ürünlerin statü-sembolik deneyimlerle ilgili olmasından dolayı, ürünlerin
semboller olarak iletildiği, kendisi de deneyimsel olan statü-sembol sistemini tartışmaktadırlar.
Son zamanlarda, sembolizm konusu birçok ek kavrama gönderme oluşturma ilişkisi içersinde
yönlendirilmiştir. Ortaya çıkan literatür, kişisel değerlerin kaynağının sembolik anlamlar
olduğu, geniş bir yelpazedeki ürün grubunu ele almaktadır.

13.2.3. Tüketim Deneyimi İçinde Duyguların Rolü
Duygusal yönelim/sevgi (affect); “genellikle duygulara (emotions) ve ruh (moods)
durumlarına eşlik eden, bilinçli olarak tecrübe edilen öznel bir duygu-durumuyla özgün olarak
karakterize edilmiş bir dizi zihni olgu” olarak tanımlanabilir. Sevgi, hem duyguları hem de ruh
durumlarını kapsayan geniş bir kavramdır. Duygusal ruh hallerinden, daha büyük şiddet ve
daha büyük psikolojik önemlerinden ötürü farklılaşırlar.
Duygu süreçleriyle ilgili çalışmalar son zamanlarda tüketici araştırmacılarınca çok
önemli bir konu olarak görülmektedir. Daha da önemlisi, tüketici davranışlarının deneyimsel
bakış açısının merkezi bir kavramı haline gelmiştir. Bu yaklaşım, insanların hissettiği temel
duyguları tanımlar (bunlar; korku, öfke, sevinç, keder, kabul, nefret, umma/ bekleme, sürpriz
duygularıdır). Örneğin, bir çalışmada, otomobil sahiplerine yeni satın aldıkları otomobillerle
ilgili duyguları sorulmuştur. Çalışmada, on temel duygu ölçümlenmiştir. Bunlar, merak, sevinç,
sürpriz, keder, korku, nefret, endişe, küçümseme, utanç ve suçluluk duygularıdır. Sonuçlar hoş
bir sürprizin ve merak duygusunun tatmin olmuş müşteriyle ilgili duygular olduğunu
göstermiştir. Buna karşılık, tatmin olmayan müşterilerin ise; endişe, nefret, küçümseme,
suçluluk, keder duygulan taşıdığı belirlenmiştir.
Duyguların pazarlamacılar için önemi, ürün ve hizmet promosyonlarında güçlü bir
strateji olan tüketici duygularını harekete geçirmekten kaynaklanmaktadır. Örneğin,
Volkswagen markası gibi otomobil üreticileri popüler olan eski bir modeli, otomobile yönelik
nostalji duygularını harekete geçirmek için, yeniden üretmeye başlamıştır.
Birçok tüketici için ürün almadaki en büyük çekicilik, ürünlerin sunduğu duygusal
değerdir. Örneğin, bir hediye alma ya da satın almanın çoğu zaman hediyenin değerini
belirleyen parasal bir kıymeti yoktur, hediyenin taşıdığı duygular daha önemlidir. Sahip
olduğumuz bir çok şey bizi farklıduygulara götürür. Örneğin, favorimiz olan bir kalem, CD,
kitaba sahip olduğumuzdan ya da favorimiz olan bir film starı ya da sporcuyu hatırlatan eşyalara
sahip olduğumuzdan farklı duygular yaşarız. Seyahate çıktığımızda, ziyaret ettiğimiz yerlerden
hatıra eşyalar satın alırız ve hatıralarımızı canlandıracak yerlerde kalma eğilimi gösteririz.
Pazarlamacılar bu eğilimleri gerçekleştirerek, ürün ve hizmet ve duygular arasında bir bağ
kurmaya çalışırlar (İlişkilendirme stratejisi).
Duygusal tarzdaki reklamların, bilgi ya da mantıksal iddia sağlamalarından daha çok,
pozitif duygusal tepki uyandırmaya çalışmaları, bu bakış açısına göre daha etkilidir. Tüketiciler,
birincil ve ikincil faydaları duygusal olan ürünler ararlar. Birçok ürün için, (örneğin filmler,
kitaplar, müzik, uzak mesafeli telefon konuşmaları, heyecan verici seyahat bölgeleri...) duygu
sunmak öncelikli faydadır. Otomobiller, seyahat ve prestij; yumuşak içecekler, susuzluk
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giderme ve eğlence faydası sunarlar. Reklam kampanyaları çoğu zaman ürün özellikleri ve
faydalarıyla direkt ilişki kuracak duyguları kullanırlar. Bir çok ürün faydacı (utilitarian) olduğu
kadar hazsal (hedonic) faydalar sunar. Örneğin Rolex saatleri zamanı gösterdikleri kadar,
başarı, ün ve fark anlamına da gelir. Rolls-Royce, MercedesBenz ve BMW marka otomobiller,
ulaşım sağlamalarının yanında statü ve prestiji de sembolize ederler.
Duygular ve ruh halleri tüketici davranışlarının büyük bir bölümünü yönlendirir.
Deterjanlar, çim biçme makineleri, mikrodalga fırınlar, testereler, sigorta poliçeleri, yatırım
portfoyü, bilgisayar vb. ürünler bazı faydacı/fonksiyonel özelliklerinden ötürü satın alınır ve
kullanılırlar. Parfüm/kolonya, elmas, jakuzi gibi ürün ve hizmetler ve spor, tiyatro, film
seyretme, müzik konserleri, eğlence alanları, vb. aktivitelerin kullanılması ya da yaşanması da
tamamıyla duygusal ya da hazsal bir değer sağlar.
Hazsal tüketim, fiziksel çevrede bazı problemleri çözmesinden çok, içsel bir beğeni için
ürün/hizmetlerin kullanılmasıyla ilgilidir. Daha özel anlamda da hedonizm duyumsal zevkle
ilgilidir. Bu anlamda hazsal tüketim, fanteziler yaratılmasına yardımcı olan ve duygusal
uyarıcılar veren hisler aracığıyla zevk yaratan ürün ve hizmetlerin kullanılmasıdır.

13.2.3.1.Hazsal Tüketimle Yaratılan Duygular
Hazsal tüketimle yaratılan duygularla ilgili bazı örnekler aşağıdadır.
Duygusal Zevk: Jakuzi ve sauna, parfüm ve kolonya kullanma, giysilerdeki heyecan
verici renkler, diskotekteki ışıklar, ofis dekorunu seçmek, şirket binasının resmini yapmak vs.
Estetik Zevk: Şiir okumak, bir sanat galerisini ziyaret etmek, Yunan tarihiyle ilgili bir
kurs almak, şirket ofisinde bir sanat yapıtının orijinaline sahip olmak vs.
Duygusal Deneyimler: Televizyonda bir film seyretmek, paten kaymak, hediye
göndermek, akrabaları ziyaret etmek, uzun mesafeli telefon konuşmaları yapmak, flört etmek,
eski sınıf arkadaşlarını bir araya getirme, evlilik yıldönümünü kutlamak vs.
Zevk ve Eğlence: Video oyunları oynamak, spor yapmak, dans etmek, iş toplantılarına
katılmak, yılbaşı kutlamalarına katılmak vs.

13.2.4. Duygular ve Tüketici Seçim Kriterleri
Bir ürünü diğerine tercih etmemizi sağlayan, seçenekleri karşılaştırmamıza olanak veren
kriterleri kapsayan gerekçelerimiz vardır (buradaki ürün terimi, mallarla, hizmetlerle ve
deneyimlerle ilişkilidir). Seçim kriteri karmaşık ya da bir markanın daha çekici olması gibi basit
olabilir. Duygu, seçim kriterlerinin ağırlığını etkiler ve bu bir firmanın rekabetsel pozisyonuyla
uyumlu olan seçim kriterine duygusal bir önem verme ihtiyacına işaret eder. Altı grupta
toplanan seçim kriterlerine aşağıda yer verilmiştir.
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13.2.4.1. Teknik Kriter
Ürünlerin temel (core) teknik fonksiyonları, ürün dizaynının öncelikli amacıdır. Bu
anlamda bir saatin teknik fonksiyonu zamanı ölçmesidir. Bir saatin birçok kavramı temel
fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Reklamlarda kullanılan “teknoloji sanatının ifadesi”, “eşsiz
performans”, “hızlı sonuçlar”, “güvenilir” vb. sözler ilgi çeker ve markaya karşı pozitif
duygusal hisler yaratır.
Ürünler temel fonksiyonlarının yanında diğer teknik fonksiyonlara da sahiptirler.
Bunlar, yardımcı kullanım fonksiyonları (axillary-usefunctions) ve rahat/elverişli kullanım
fonksiyonlarıdır (convenience-in-use-functions). Yardımcı kullanım fonksiyonları sürekli ya da
temel fonksiyonlarla ilgili opsiyonel teknik özelliklerdir. Bir deterjanın yardımcı kullanım
fonksiyonu, giysileri yumuşatması; bir saatin temel fonksiyonu ise, zamanı göstermesidir.
Reklamcılar, “ekstra özellikler”, “zenginleştirilmiş” gibi sözcükleri yardımcı kullanım
fonksiyonlarına merak uyandırmak için kullanırlar.
Kullanım kolaylığı (rahatlığı)) fonksiyonu ise; diş macunu tüpü, pompa ya da bir
arabadaki havalı direksiyon gibi bir ürünün çekirdek fonksiyonunun performansını oluşturan
eklemeleri, modifikasyonları (güç artırımı) ya da ambalajlanmasıdır.

13.2.4.2. Ekonomik Kriter
Tüm satın almalar, ürün faydalarının ödenen fiyata ve harcanan çabaya karşı bir grup
teşkil ettiği, yaklaşma/uzaklaşma durumlarıdır. Çaba harcamak, bir ürünü seçmeyi, bulmayı ya
da kullanmayı kapsar. Kullanım çabası/eforu, daha iyi bir dağıtımla, kullanım rahatlığı
özellikleri ve seçim çabası açısından seyreltilir/düşürülür. Seçim çabası, ödeme kuyruğunda
beklenmesi gibi satın alma güçlüğüne varıyorsa, burada seçim çabasının azaltılmasıyla ilgili
önemli bir fırsat vardır demektir.
Fiyat her zaman bir kaygı yaratır. Tüketiciler ve pazarlamacılar; insanları, metaları,
onların bedelini ödemek ve böylece hazlarını azaltacak düşüncelerine alıkoyan fiyatlandırma
sistemini açık bir şekilde aramaya girişirlerse bundan aynı şekilde faydalanabilirler.
Güdülenmiş alımla oluşturulan durum, ki bunun otomobil endüstrisini kitlesel ürün pazarına
sokan şey olduğu dahi söylenebilir, ürünleri anında beğenme (keyfini sürme) imkanı sağlar.

13.2.4.3. Hukuksal/Yasal Kriter (Legalistic)
Müşteriler çoğu zaman diğerlerinin talep ve isteklerinden etkilenirler, yani müşteriler,
başkaları tarafından emredilen kriterlere uyarlar. Yasal/hukuksal kriterlerin yasal düzenlemeler
tarafından empoze edilmesi gibi (örneğin otomobillerdeki emniyet kemeri), aynı zamanda
müşterinin kendisini göz önüne almak zorunda hissettiği ötekileri/diğerlerinin (kendisi
dışındaki kişilerin) talepleri de vardır. Hukuksal kritere, süpermarkette bir kocanın karısının
yaptığı listeye göre alışveriş etmesi gösterilebilir. Çocuklar da bu konuda oldukça etkilidir. Bir
araştırmada, 12 yaşın altındaki çocukların aile kararlarında büyük bir rol oynadığını
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göstermiştir. Sözgelimi çocuklar; % 31 oranda tatil yerleri, % 30 oranda otomobil modelleri, %
22 oranlarda stereo markalarda etkilidirler.

13.2.4.4. Bütünleyici/Tamlayıcı Kriter (Integrative)
Bütünleyici fonksiyonlar sosyal entegrasyon ve birinin kimliğiyle bütünleşmeyle
ilgilidir. Bu kriterle ilişkili kavramlar aşağıda yer verilmiştir.
Sosyal Kabul: Tüketicilerin başkalarının kendilerini ne gözle görebilecekleri
düşüncesi, ne alındığını etkiler. Bir kişinin sosyal çevresi tarafından onaylanılmayan bir şeyi
alması bir rahatsızlığı gösterir ve herhangi bir tür rahatsızlık özgüveni azaltan potansiyel bir
utanç duygusuyla ilişkilendirilir. Sadece dış gruplar değil elitler de en az “punk”lar ve diğer dış
gruplar kadar çoğunlukla karşı koyan/isyancı bir tavır sergilemek amacıyla uyumsuz
(anticonformity) eylemler içinde olabilirler.
Öz-Kimlik ve Servet (Self-Identity andPossesions): İnsanlar öz-kimliklerini
servetlerinden alırlar. Servet, cinsiyet ve sosyal-materyal statü bakımından; kimliğin materyal
sembolü, anlamlı sembolü ve kimliğin yansıması olarak görülür. Fakat bu bakış açısı serveti
ben-kimliğiyle eşit sayan sınırlı bir bakış açısıdır. Kişisel geçmiş, sosyo-ekonomik statü, din,
etnik köken, hayattaki rol, iş vb. diğer birçok faktör öz-kimlik içine girer. Tüketiciler ürünleri
sembolik bir servet olarak, sosyal-kimliklerinin görünümlerini açıklama ve diğerlerinden
farklılaşma şekli olarak kullanırlar.
Statü, Görünürlük, Moda, Kişisel Entegrasyon: Tüketiciler, ürünleri satın alarak,
kalabalığın üstünde çıkartan statü ve görünürlük ararlar. Statü ve sosyal görünürlük gücün
kaynağıdır ve dünyanın birinin kontrolünde olması duygusudur. Statü sembolleri kendinesaygıyı artırır ve kendine-saygıya eklenen bir şey duygusal olarak tatmin yaratır.
Moda: Moda, eski tarzlar yeniden kullanıldığında bile, statü ve yenilik arzusunu tatmin
eder. Moda, giysilerden otomobillere, yatırıma, bilime, ön adı seçmeye kadar, yaşamımızın tüm
yönlerine girmiştir. Tüketiciler modayı sosyal amaç ve kimliğe işaret eden imaj yaratmak için
benimserler.
Kişisel entegrasyon: İnsanlar, suçluluk, utanç, mahçubiyet yaratan hareketlerden
sakınır. İnsanlar ahlaki duygulara sahiptir. Sosyal kuralların ihlali utanç duygusunun ortaya
çıkmasına yol açarken, etik ve ahlaki normlara bağlılık öz-saygıyla ilintilidir. Artan bir
orandaki tüketici alımlarında çevre duyarlılığı sergilemekte ve çocuk emeği kullanmama,
çevreyi kirletmeme gibi olguları gözeterek toplumsal bir duyarlılık sergileyen üreticilerin
ürünlerini tercih etme gibi eylemlerde bulunmaktadır.

13.4.4.5.Uyum Kriteri (AdaptiveCriteria)
Uyum kriteri, riskleri minimize etme ve belirsizlik ya da pişmanlık korkusu endişesini
azaltma arzusunu yansıtır.
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Riskler potansiyel olarak, (1) Finansal Maliyet (2) Fiziksel Maliyet: Ürünlerin zararlı
ve tehlikeli olmasından dolayı (3) Sosyal Maliyet: Diğer önemli kişiler uygun bulmayabilir. (4)
Performans Eksikliği (5)Tartışma: Ürünü iade etmektir.
Birçok ürün satın alınmadan önce tamamıyla değerlendirilemez. Ürünü kontrol etmek
bazı kesinlikler verebilir (ürünün sahip olduğu belirli özellikler) ve kaliteyle ilgili bazı fikirler
sağlayabilir ancak çoğu zaman verimliliğiyle ilgili belirsizlikler vardır. Yüksek bir riskle
yapılan önemli bir satın alma, hata yapma ya da karardan pişmanlık duyma gibi endişeler yaratır
[pazarlamada buna “yüksek-ilgilenimli satın alma” (high-involvementpurchase) denir.

13.2.4.6. İçsel Kriterler (IntrinsicCriteria)
Bu kriterler içsel eğilimli olan pek çok satın alma içinde vardır. Ürünlerin görüntüsü,
hissedilmesi, tatları, kokuları ve seslerinin ne şekilde olduğunun algılanmasıdır. Duyguları
tatmin etmek çok önemlidir. Sadece sevgi temelinde satın almak demek, tek amacın
zevk/mutluluk olmasıdır. Zevk olasılığını azaltan herhangi bir şey, satın almayı yavaşlatır. Bu
kriterle ilişkili kavramlardan aşağıdadır:
Estetik değer, duygusal bir fikirdir. Aslında sanat, duyguların ifadesidir; ancak sanatın
duygusal bir kalitenin ifadesi olduğunu söylemek daha doğrudur. Estetik; resim, müzik,
sinemada olduğu kadar tüm yaşamımızı kaplamıştır: Satın aldığımız otomobiller, giysiler,
mobilyalar, yiyeceklerin sunumunda da vardır. İnsanın estetik anlayışı, tüketicilerin kendi
çevrelerini düzenlerken günlük hayatta yaptıkları seçimleri ve ne satın aldıklarını etkiler.
Altı duygusal seçim kriterine karşın Holbrook sekiz tüketici değerinden söz eder. Değer
terimi bir sunumu faydalı, arzulanır ve itibarlı yapan, kaliteyi ya da özelliğini ifade eder.
Holbrook’un sekiz tip değeri açıkça duygulara bağlıdır ve ürünleri arzu yaratma kapasiteleri ya
da arzu tatmin etme deneyimleri açılarından bakar. Bu bağlamda beklenen, deneyimler satın
almayı birinci derecede etkiler. Eğer deneyimler anahtarsa, çok az deneyimin duygusal olarak
tarafsız olduğu söylenebilir.
Holbrook (1999), değerin ya da deneyimin içsel ya da dışsal olma boyutunu, öznelyönlülük ve diğer-yönlülük boyutunu ve aktif ve reaktif olma boyutunu ve aralarındaki
etkileşimi temel alarak bu yapıyı tartışmıştır. Dışsal değer, bazı nesnel amaçları başarma
anlamına gelen işlevsel, faydacı ya da araçsal kazanımlar sağlayan tüketimle ilişkili değeri
kapsamaktadır.
Buna karşın, içsel değer, kişinin kendisi için değer biçtiği ya da kendi namına
gerçekleştirdiği bazı hazza dayalı (hedonik yönlü) tüketim deneyimleri durumunda meydana
gelmektedir. Modelin diğer boyutunu oluşturan öznel-yönlülük, tüketimin bazı yönleriyle
ilişkili olarak kişinin kendi kendine ve kendi için bencilce gerçekleştirdiği değer anlamına
gelmektedir. Bunun aksine, diğer-yönlülük ya da diğer kişilere göre oluşan değer ise, kişi için
öznel olan, ancak, tüketim deneyiminin diğer kişilere göre şekillendiği ya da bağlı olduğu
değerdir. Bunlara dayalı olarak tüketici değerinin, tüketici deneyimlerinden doğduğunu tartışan
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bu boyutlar çerçevesinde tüketici değerinin “etkinlik / verimlilik, üstünlük, statü, itibar, oyun,
estetik, etik ve ruhanilik” olmak üzere sekiz temel türden oluşabileceğini belirtmektedir.
OysaHolt (1991), yürüttüğü bir araştırmadan hareketle, tüketim metaforlarını, “deneyim
olarak tüketme”, “oyun olarak tüketme”, “bütünleşme olarak tüketme” ve “sınıflandırma olarak
tüketme” şeklinde ortaya koymuştur. Arnould ve Reynolds (2003), tüketimin hazza dayalı
(hedonik) boyutlarının belirlenebilmesine yönelik yürüttükleri araştırmayla, deneyimsel
tüketim motivasyonlarına yönelik, “maceracı tüketim”, “sosyal tüketim”, “neşelendirici
tüketim”, “fikir tüketimi”, “rol tüketimi”, “değere dayalı tüketim” olmak üzere altı kategori
belirlemişlerdir.
Sonuç olarak, Keller’e göre, işlevsel yararlar; daha çok bir ürün ya da hizmet
tüketiminin avantajlarına işaret etmekte ve genellikle ürünle ilişkili özelliklere karşılık
gelmektedir. Sembolikyararlar; daha çok ürün ya da hizmet tüketiminin dışsal avantajlarına
karşılık gelmekte ve sosyal onay, kendini ifade etme ya da kimliğini yansıtma ve dış ya da
sosyal yönlü benlik saygısıyla ilişkili ihtiyaçlarla ilişkilendirilmektedir. Deneyimselyararlar
ise; bir ürün ya da hizmetin kullanımında keyif alınan duyguların ya da hislerin neler olduğuyla
ilişkilidir ve genellikle ürünle ilişkili duyusal zevk, farklılık arayışı, bilişsel uyarım gibi
deneyimsel ihtiyaçları tatmin eden yararlara karşılık gelmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hazsal tüketim ve faydacı tüketim kavramlarının pazarlama reklam ile
ilşkisinin kavranması sağlandı.
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Bölüm Soruları
1)
Bir ürünü diğerine tercih etmemizi sağlayan, seçenekleri karşılaştırmamıza
olanak veren kriterleri kapsayan gerekçelerimiz vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden
biri değildir?
a)

Teknik kriterler

b)

Ekonomik kriter

c)

Hukuksal kriter

d)

Tamlayıcı kriter

e)

Seçici kriter

2)
“Hazsal tüketim ve faydacı tüketim arasında tüketici açısından fark yoktur.”
İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a.

Doğru

b.

Yanlış

3)
“Bu kriterler ürünlerin görüntüsü, hissedilmesi, tatları, kokuları ve seslerinin ne
şekilde olduğunun algılanmasıdır. Duyguları tatmin etmek çok önemlidir.” Şeklinde tanımlanan
kriter aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Teknik kriterler

b)

Ekonomik kriterler

c)

İçsel kriterler

d)

Tamlayıcı kriterler

e)

Seçici kriterler

4)

Aşağıdakilerden hangisi bütünleyici/ tamlayıcı kriterlerle ilişkili değildir?

a)

Öz kimlik

b)

Kişisel entegrasyon

c)

Sosyal kabul

d)

Moda

e)

Seçicilik
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5)
olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi Hazsal tüketimle yaratılan duygularla ilgili bir örnek

a)

Konsere gitmek

b)

Giysi seçmek

c)

Rapor hazırlamak

d)

TV seyretmek

e)

Sinemaya gitmek

Cevaplar:
1) e, 2) b, 3) c, 4) e, 5)c
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14. HAZSAL TÜKETİMLE İLİŞKİLİ TÜKETİM TÜRLERİ VE
DEĞERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Bölüm: HAZSAL TÜKETİMLE İLİŞKİLİ TÜKETİM TÜRLERİ
9.1.Sembolik Tüketim
9.2.Zorlayıcı Tüketim (CompulsiveConsumption)
10. Bölüm: DEĞERLER
10.1.Değer Sınıfları
10.1.1.Kullanıcı Değerleri (User)
10.1.1.1.Performans Değeri
10.1.1.2.1. Sosyal Değer
10.1.1.2.2. Duygusal değer
10.1.2.Ödeyen Değerleri (Payer)
10.1.2.1.Fiyat Değeri
10.1.2.2.Kredi Değeri
10.1.2.3.Finans Değeri
10.1.3.Satın Alan Değerleri (Buyer)
10.1.3.1.Hizmet Değeri
10.1.3.2.Rahatlık Değeri
10.1.3.3. Kişileştirme Değeri (Personalization)
10.2. Değerlerin Özellikleri
10.2.1. Araçsallık (lnstrumental)
10.2.2.Dinamiklik
10.2.3. Hiyerarşiklik
10.2.4. Sinerjiklik (Synergistic)
10.2.5. Role-Özgülük (Role-Specific)
10.2.6. Değişimlik
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10.3. Değer Türleri
10.3.1. Harici/Dışsal (Extrinsic) ve Öz/Dahili (lntsrinsic) Değerler
10.3.2. Ben Odaklı (Self-Oriented) ve Başkaları Odaklı (Other-Oriented) Değerler
10.3.3. Aktif ve Reaktif Değerler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sembolik tüketim nedir?

2)

Zorlayıcı tüketim nedir?

3)

Değerlerin özellikleri nelerdir?

4)

Değer türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Sembolik tüketim

Ürün ya da hizmetlerin nasıl
Sembolik anlamın nasıl
sembolik olarak tüketildiğinin
yaratılacağı ve kullanılacağının
kavranması
pazarlama açısından kavranması
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Anahtar Kavramlar


Sembolik tüketim



Zorlayıcı tüketim



Değer
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Giriş
İşletmeler ürün stratejilerini belirlerken, hedef pazarı iyi incelemek ve bu hedef pazara
uygun etkin kararlar almaya özen göstermek zorundadır. Hedef pazara uygun ürün kararlarının
alınabilmesi, tüketicilerin yaşam tarzlarının ve ürünlerin hazsal ve faydacı özelliklerinin
belirlenebilmesiyle olanaklıdır. Ürün kararlarında maliyetler, rakipler, ekonomik koşullar,
moda ve marka imajı gibi faktörler etkilidir. Ancak, ürün kararlarını etkili ve verimli bir
biçimde alabilmek amacıyla tüketicilerin ürünlerin hazsal ve faydacı özelliklerine yönelik
tercihlerinin
belirlenmesi
birinci
derecede
önem
taşımaktadır.
İşletmelerin özellikle ürüne ve tutundurma faaliyetlerine yönelik stratejik kararları almalarında
yardımcı olabileceği düşüncesiyle tüketicilerin yaşam tarzı özelliklerine göre ürün/hizmetlerin
hazsal ve faydacı özellikleri tercihleri arasındaki ilişkileri belirlemek gerekmektedir.
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14.1. Hazsal Tüketimle İlişkili Tüketim Türleri
14.1.1. Sembolik Tüketim
Ürünler, çoğu zaman faydacı değerlerinden daha çok sembolik değerleri için satın
alınırlar. Bu tarz satın alma davranışı, “sembolik” satın alma davranışıdır. Hirschman ve
Holbrook’un işaret ettiği gibi ürünler, “objektif varlıklar olarak değil, sübjektif semboller olarak
görülürler”. Pazarlamacılann bakış açısı sembolik satın alma davranışında farklıdır. Bu konuda
yapılan pazarlama araştırmaları ürünle değil, ürünün tüketici için ne anlama geldiğiyle ilgilidir.
Sembol kavramı daha geniş bir yorumla, kapsamlı ve geniş işaretler olarak kabul
edilebilir ve herhangi bir şeyi temsil ettiği kadar bir ilişkiyi de gösterir. İşaretler ise iletişimde
kullanılan sözcükler, jestler, resimler, ürünler, logolardır. Kısaca, herhangi bir şeyi belirtmeye
yarayan belirti ve göstergelerdir. Ürünler ve markalar birer işaret ve sembol olduklarına göre,
sembolik ürün tüketiminin nedenleri şunlardır:
1. Statü ya da sosyal sınıfı belirtmek, 2. Kendini tanımlayıp bir role bürünmek, 3. Sosyal
varlığını oluşturmak ve koruyabilmek, 4. Kendini başkalarına ve kendine ifade edebilmek, 5.
Kimliğini yansıtmak. Bir çok üründe varolan sembolizm özelliği, bunların satın alınmasında ve
tüketilmesinde ana nedeni oluşturabilmektedir. Birey olarak tüketici, sosyal yapıdaki
pozisyonuna, sahip oldukları ve tükettikleri ürünlerle konulmakta ve değerlendirilmektedir. Bu
tür bir sosyal etkileşim boşlukta oluşmaz, ürünlerin sosyal araçlar olarak rolünü anlamanın
önemli ve anlamlı yolu, onların birey ile başkaları arasında bir iletişim aracı olarak görev yapan
semboller biçiminde kabul etmektir.
Semboller, “başka bir şeyi simgeleyen ya da açıklayan varlıklardır”. Birçok ürünün satın
alınmasının öncelikli nedeni ürünlerin fonksiyonel faydaları değil, sembolik değerleridir.
Tüketiciler kişiliklerini kullandıkları ürünler aracılığıyla açıklarlar.
Birçok araştırma tüketicilerin kullandıkları ürünlerle, kendi imajları arasında ilişki
kurduklarını tespit etmiştir. Tüketici imajı/ürün imajı uyumlu ürünler daha çok otomobiller,
sağlık ürünleri, temizlik ürünleri, bakım ürünleri, boş vakitleri geçirmeye yönelik ürünler,
giysiler, perakendeci promosyon ürünleri, yiyecekler, sigaralar, ev cihazları, dergiler ve ev
mefruşatları olarak tespit edilmiştir.
Bir otomobil satın alınırken, servis maliyetleri, hızı, tamiri ve performansı gibi faydacı
ürün özellikleriyle ilgili bilgi alınarak objektif olarak karar alınacağı farz edilir. Fakat, bu her
zaman gerçekleşmez. Tüketiciler kararlarını bazen, daha çok arzu ve fantezilerin bir sonucu
olan duygusal faktörlere bağlı olarak alırlar. Otomobil reklamları sembollerle ürün arasında
pozitif duygu ve fanteziler yaratan bir bağ kurmaya çalışır. Bu tarz ürünlerin pazarlama
stratejisinde ürün karakteristikleri ve fiyat daha az önemlidir. En önemli amaç, pozitif tüketici
duygusu yaratan marka imajı yaratmaktır. Eğer ürünün sembolleri pozitif duygularla sıkı bir
şekilde bağlıysa, tüketiciler er ya da geç karar verme yerine, alışkanlık olarak satın alacaklardır.
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Sembolik ürünlerin kullanımıyla diğer insanlarla iletişim kurma süreci üç boyutu
içermektedir. Birincisi, kişinin benlik-kavramı (self-concept), ikincisi izleyenler ya da referans
grupları, üçüncüsü, sosyal semboller olan ürünlerdir. Tüketiciler, kendilerini izleyenlere benlikkavramlarının bir özelliğini sembolize eden bir ürünü satın alabilirler. Birinci aşamada,
tüketiciler izleyicilerine ben-kavramlarını iletebilen bir ürünü satın alırlar. İkinci adımda,
tüketiciler izleyenlerin ürünün sembolik doğasını algılamalarını beklerler. Üçüncü adımda da,
referans gruplarının tüketicinin ürünle aynı sembolik kaliteye sahip olduklarını görmelerini
umarlar.
Benlikle ilgili çalışmalar genellikle üç tür benlikten söz etmektedir. Bunlar: Gerçek
benlik, ideal benlik ve sosyal benliktir. Gerçek benlik kavramı, bugünkü durumda “ben kimim”
sorusuna yanıt arar. Tüketim açısından bakıldığında, sahip olunan ürünler, maddi varlığın
durumuyla yakından ilişkilidir. İdeal benlik, “ne olmak istiyorum” sorusuyla ilgilidir ve bireyin
kişilik özellikleri, sözel becerileri, tutumları ve sosyal algılamalankonulanm içerir.
Sosyal benlik ise, “ne olarak bilmiyorum”, ne olarak bilinmek istiyorum” sorularına
muhataptır. Ailenin bildiği “ben”, arkadaşlarının bildiği “ben” ve diğer sosyal “ben”lerle
ilişkilidir. Birey olarak tüketicilerin birden fazla benlik kavramına sahip oldukları söylenebilir.
Marka ve ürünlerin sembolik anlamlarıyla tüketimi herhangi bir durumda gerçek benlikle çok
bağlantılı olurken, başka bir durum ve ortamda hiçbir bağlantı göstermeyebilir. Tüketiciler
kendilerini, reklamlarda gösterilen ve somut biçime dönüştürülmüş “ideal benlik”le
karşılaştırabilmektedirler.
Benlik kavramına ilişkin yapılan açıklamalar bizi “sembolik etkileşim”, “sosyal
iletişim” kuramının yaptığı önermelere götürmektedir. Sosyal etkileşim kuramı, benlik tanımını
sosyal bir yapıda ele alır ve benliği etkileşim aracılığıyla tanımlamaya çalışır. Bireyler,
başkalarının eylemlerine tepkiler verme yerine, onları yorumlamaya çalışırlar. Sosyal etkileşim
kuramı, bireylerin kendi dünyalarını anlama sürecine odaklaşır.
Bireyin kendi imajı, başkalarının kendimizi nasıl değerlendirdiğiyle belirir ve bu da rol
üstlenmeyle gerçekleşir. Genel anlamıyla rol, bireyin bir sosyal durumda davranışını yönelten
birbiriyle ilişkili anlamlar setidir. Birey birçok farklıroller üstlenip oynayabileceğinden,
davranışın büyük bir kısmı rol oynamadır, denilebilir. Belirli bir rolle sosyal olarak
ilişkilendirilmiş ürünlerin varlığı ya da yokluğu rol davranışını ortaya çıkartır ya da kaldırır. Bir
kültürle yaşayan ve o kültürü öğrenen bireyler, benzer biçimde o kültürde yaşayan diğerlerinin
davranışlarını tahmin edebilmeli ve görebilmelidir. Belki daha da önemlisi, başkalarının tahmin
edilebilen davranışlarına göre kendi davranışlarını yapılandırabilmektedirler.
Ortaya çıkan davranış, başkalarının eylemlerine verilen anlamların bir fonksiyonudur
ve bunlar ancak sembollerle kazanılır. Sosyal rollerle ilişkili davranış yapılarını netleştirmek ve
tanımlamak amacıyla, ürün sembolizmi sosyal faktörler tarafından tüketilir. Tüketici, rol
performansını en üst düzeye getirmek ve kendi imajını biçimlendirmek için, ürünlerde varolan
sosyal bilgilere dayanır. Ürün ve markalarda bulunan sembolik anlam, öğrenilmiş anlam ve
değerleri içeren bir uyarıcı olarak kabul edilebilir. Tüketicinin bu uyarıcılara yönelik davranış
biçimi söz konusudur. Sembolik etkileşim kuramına göre, tüketicinin benlik kavramı

223

başkalarının tepkilerinin algılanmasına bağlıdır ve benlik kavramının davranışı yöneltmeye de
etkisi vardır.

14.1.2. Zorlayıcı Tüketim (CompulsiveConsumption)
Tüketici satın alma davranışlarında ortaya çıkan hazsal tüketim örneklerinin bir şekli de
zorlayıcı (compulsivebuying) satın almadır. Zorlayıcı satın alma, bir insanın ihtiyaç ve
kaynaklarının üzerinde olan kronik bir ürün satın alma eğilimi olarak açıklanabilir. Zorlayıcı
satın alıcılar; daima alışveriş eden, daima hiç kullanamayacakları maddeler satın alan,
kullanabileceklerinden fazlasını satın alan, satın almaya gücü zorlukla yetse bile, ya da satın
alacak parası olmasa bile, satın alan tüketicilerdir.
Bazı zorlayıcı satın almalar zararsız olsa bile, aşırıya gidildiğinde, tamamiyle zararlı
olur. Yumuşak huylu bir zorlayıcı satın alıcıya örnek olarak, indirimde olan herhangi bir şeyi,
onu gelecekte kullanmak için satın alan biri gösterilebilir. Bu tarz satın alıcı, yumuşak huylu
olarak tanımlanır; çünkü ihtiyaçları olan ürünlerin satın alımlarını sınırlar ve satın alınan
“değer” konusunda çok ölçülüdür. Birçok ürünü kelepir bir ürünse ya da seyrek bulunuyorsa
satın alır. Zorlayıcılık tutarlı olarak fırsatçı bir ürün aramaya bağlıdır. Daha az yumuşak bir
zorlayıcı satın alma davranışı türü, mevcut olanlara dikkat etmeksizin ve geleceği
düşünmeksizin yapılan aşırı satın almadır. Bu tarz insanlar, kullanılmayan ürünlerin, derin ve
geniş bir birikimine sahiptirler. Onlar için satın alma davranışı bir heyecandır. Zorlayıcı satın
alıcıların diğer satın alıcılardan birçok yönlerden farklılıkları vardır.
Diğerleriyle karşılaştırıldığında, zorlayıcı satın alıcılar kendilerine daha az saygı
duyarlar, daha morali bozukturlar, fanteziye daha büyük bir eğilim gösterirler, satın alma
esnasında daha büyük bir “duygu yoğunluğu” yaşarlar, satın alma sonrası daha çok pişmanlık
duyarlar ve daha fazla satın alırlar. Ayrıca, araştırmalar zorlayıcı satın almanın, bir şeye sahip
olma isteğinden daha fazla kendisine saygıyı (self-esteem) korumak amacıyla yapıldığını tespit
etmiştir.
Bir tür zorlayıcı satın alma davranışı diyebileceğimiz satın alma şekli de güdüsel satın
alma (impulsivebuying)’dır. Planlı satın alma davranışı, mantıklı karar vermeyle sonuçlanan,
belli bir zaman alan bilgi araştırmasını içerir. Plansız/güdüsel satın alma ise, bu tarz bir ileri
derecede planlamayı gerektirmeyen ve satın alma “kararı”nın verilmesindeki göreceli hızıyla
farklılaşan güdüsel satın almayı içeren tüm satın alımlardır.
Araştırmacılar güdüsel satın almanın hazsal ya da duygusal boyutlar içerdiği konusunda
hemfikirdir. Örnek olarak Rook (1987), tüketicilerin ürünleri kendilerinin talep etmelerinden
daha çok, ürünlerin onları “çağırdıklarını” hissettiklerini rapor etmiştir. Güdüsel satın alma
davranışının ögelerindeki bu vurgu şu açıklamaya da liderlik etmektedir: “Güdüsel satın alma
davranışı, tüketicinin bir şeyi aniden satın almak için; acil, çoğu zaman güçlü bir arzu
duymasıyla gerçekleşir. Ayrıca zorlayıcı satın alma, satın almanın sonuçlarına dikkat etmeyi
azaltıcı bir eğilim gösterir. Tüketiciler güdüsel satın almayla yenilik, değişiklik, sürpriz arama
arzuları gibi birçok hazsal isteklerini tatmin ederler. Ayrıca, duygusal destek arama ihtiyacı ise,
satın alma deneyimindeki sosyal etkileşim tarafından tatmin edilebilir. Örnek olarak, birçok
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niteliksel araştırmada, tüketici duygularının satın alma davranışı sonrası arttığı ve yükseldiği
görülmüştür.
Zorlayıcı tüketim bir başka bakış açısına göre; ürün ve hizmetlerin, muhtemelen
tüketiciye ya da diğerlerine zarar verecek şekilde, aşırı miktarda, düzenli olarak kontrolsüz ve
takıntılı biçimde tüketilmesi olarak açıklanabilir. Satın almanın ötesinde bazı tüketiciler ürün
ve hizmetlerin zorlayıcı tüketicileridir.
Zorlayıcı satın alma geniş bir alanda meydana gelirken (örneğin, tüketicilerin genel
olarak ihtiyaçlarına dikkat etmeksizin satın aldığı ürünler), zorlayıcı tüketim bir ya da iki ilgili
ürün ya da hizmet sınıfıyla sınırlıdır (örneğin, zorlayıcı yemek, içmek ya da kumar oynamak).
Zorlayıcı tüketiciler bir bağımlılığa sahiptir, bazı yönlerden kontrol dışıdırlar ve hareketleri
onları ya da çevrelerini kötü sonuçlara götürebilir. Zorlayıcı tüketim örnekleri olarak, kontrol
edilemeyen kumar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, değişik türde yeme ve beslenme hastalıkları
gösterilebilir

14.2. Değerler
14.2.1. Değer Sınıfları
Ürün ve hizmetlerin pazar değerleri, genel/evrensel, kişisel ya da her iki şekilde de
olabilir. Genel değerler müşteri ihtiyaçlarını (needs) karşılayan değerlerdir. Bu değerler, bir
ürün ya da hizmeti satın almanın ya da bir firmayla iş yapmanın temel amacıyla ilgilidir. Bu
değerlere “genel” denmesinin nedeni müşterilerin hepsinin her zaman ürün ya da hizmetlerde
bu değerleri araması ve değişik uluslar ve kültürlerdeki tüketicilerce de değişmeden
aranmasıdır.
Kişisel değerler, müşterilerin arzularını (wants) karşılarlar. Bu değerler “kişisel” olarak
isimlendirilir; çünkü arzular ihtiyaçlardan daha çeşitlidir ve kişiden kişiye değişirler. Kişisel
değerler, bir ürün ve hizmeti satın alma ya da bir fırmayla iş yapmanın temel ya da genel
nedeninin ötesinde bir şeyle ilgilidir. Bazı kişisel değerler, ki bunlar gruba-özel (group-specific)
olarak adlandırılırlar, bir müşteri grubu sınıfında eşit olarak arzulanır ve bu gruba eşit olarak
sunulurlar. Diğer kişisel değerler, kişiye-özel (individual-specific) olarak adlandırılırlar, daha
kişisel, daha içsel ve kişinin kişisel beğenisi ve rahatına daha çok bağlıdır.
Bu tarz değere sahip ürün sunumları, müşteriler için daha fazla bire bir
kişiselleştirilmiştir (personalize) ve müşteriler bu değerleri kendilerine özel olarak sunulmuş
gibi algılayabilirler.
Değerlerin her sınıfı bir pazarlama stratejisine tekabül etmektedir. Genel değerler, ürün
farklılaştırma stratejilerinin temelidir (bu stratejiler bir ürünü rakip ürünlerden farklılaştırmaya
çalışırlar). Grup-özel değerler, bölümleme stratejilerinin temelidir (bu stratejiler benzersiz
müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı vurgularlar).
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Şekilde görüldüğü gibi üç tüketici rolünden her biri, genel değerlerin özel bir sınıfını
aramaktadır. Kullanıcıların aradığı genel değer, ödeyenin arayacağı genel değerden farklıdır.
Benzer biçimde, üç rolün her biri kişisel değerler ikilisini aramaktadırlar. Kullanıcılar içingenel
değerler performans değeri; kişisel değer ise grup düzeyinde sosyal, bireysel düzeyde ise
duygusal değerdir.

Tablo 13: Değerler ve Müşteri Rolleri Matrisi
Kaynak: Jagdish N. Sheth, Bruce 1. Newman ve Barbara L. Gross, ConsumptionValuesand Market
Choices: Theoryand Application, Cincinnati: SouthwesternPublishers, 1991, ss: 7-10’dan Aktaran Çelik, 2009:84

Kullanıcılar arzu yönelimli ürünleri öncelikle sosyal ve duygusal değerlerinden ötürü
ararken, ihtiyaç ve psikoloji yönelimli ürünleri ise öncelikle performans değerleri için ararlar.
Tabi ki bazı ürünler, bir kullanıcının seçtiği bir markaya ya da modele bağlı farklı türde değerler
kazanabilirler.
Örneğin, bir “Chevrolet” otomobilin değeri bir kullanıcı için ulaşım sağlayan genel
değeriyle sınırlıyken; bir “Porsche” marka araba böyle bir otomobil kullanmayla ilgili statü
sayesinde hem psikolojik bir değer, ulaşım sağlamasıyla ilgili de genel bir değer sağlar.
Kullanıcı değerlerinin yanı sıra, ödeyenler için; fiyat değeri, kredi değeri, finans değeri
gibi değerlerle birlikte, satın alanlar için; hizmet değeri, rahatlık değeri, kişileştirme değeri gibi
tüketici değerleri de mevcuttur.

14.2.1.1.Kullanıcı Değerleri (User)
14.2.1.1.1.Performans Değeri
Bir ürün ya da hizmetin performans değeri, ürün ya da hizmeti kullanmanın fiziksel
sonucunun kalitesidir (bir başka ifadeyle, bir mal ya da hizmet prensip olarak fiziksel
fonksiyonlarını ne kadar başarmıştır). Giysilerin fiziksel fonksiyonu, vücudu dış etmenlere
karşı korumaktır; yiyecekler içinse vücuda besin ve enerji vermesidir. Bir fan için performans
değeri havayı dağıtması; temizleyici için ise temizlemesidir. Performans değeri, ürünlerin
fiziksel bileşiminden ya da hizmetin dizaynından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de,
performans, özelliklerin dizaynına ve üretim kalitesine bağlıdır .
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Birçok pazar seçimi, değişik alternatiflerle ilgili performans değerinin derecesine
bağlıdır. Bu düşünce, performans değerinin genellikle fonksiyonel ve faydacı değer olarak
adlandırıldığı, ekonomideki fayda teorisinin ileri sürdüğü bir görüştür. Değer teorisine göre, bir
insan seçimlerini yaparken mantıksal olarak hareket eder. Buna göre “mantıklı ekonomik
insan” olarak bir müşteri kendisine en yüksek performans değerini sunan ürünleri satın
alacaktır.
Örneğin, bir müşteri deterjan satın aldığında, giysilerden kir ve lekeleri temizleyen ve
renk solmasına karşı giysileri koruyan performans değeri bekler. Bir telefon için performans
değeri, uzak bir duyma mesafesindeki başka bir insanla ses netliği içinde iletişim kurma olanağı
vermesine bağlıdır.
Bir şampuanın performans değeri ise saçları toz ve kirlerin yanında yağlardan da
arındırmaktır. Bu genel bir performans değeri olmasına rağmen, farklı kullanıcılar aynı
ürünlerden bile farklı performans değerleri bekleyebilirler. Tüketiciler kepeği yok eden güçlü
bir şampuan arzulayabilirler; diğer taraftan da performans değeri olarak düz ve yumuşak saçlar
yaratan bir şampuan isteyebilirler.
Ticari ürünler için performans, ürün perfonnansının ne kadar eksiksiz ve güvenilir
olduğuna bağlıdır. Örneğin, bir hastanedeki kan testi ekipmanlarının doğru ölçüm yapması,
makinelerin metalik yüzeyleri belli bir tolerans limitinde kesmesi, fotokopinin güzel renklerde
çoğaltma yapması ve kağıdı sıkıştırmaması, bilgisayar ağındaki zaman kaybının (downtime)
minimum olması, kimyasal bileşiklerin içindeki maddelerin doğal olması ya da bir
süpermarkete ya da restorana verilen deniz ürünlerinin taze olmasıdır.
Hizmetlerde, bir saç salonunun performans değeri sadece saçı bir modelde kesmektir.
Bir seyahat acentesinin performans değeri, seyahat edenlere en iyi maliyet-etkili (costeffective)
seyahat planını bulmaktır. Zaman duyarlı ürünlerin dağıtımında, performans değeri, söz verilen
zamanda dokümanların hızlı dağıtımına bağlıdır. Güvenlik hizmetinin performans değeri, iş
yerini temiz tutmak ve ofis binasına izinsiz olarak ya da zorla girilmemesini % 100 garanti
etmektir.

14.2.1.1.2. Sosyal ve Duygusal Değer
Ürünler sadece fiziksel fonksiyonlarından ötürü satın alınmazlar, sosyal faydaları için
de satın alınırlar. Kullanıcılar için bu değerler sosyal ve duygusal değerler olarak adlandırılır.
Bu değerler; duygusal beğeni, arzulanan ruh halini kazanmayı, sosyal hedeflere ulaşmayı
(örneğin, bir referans grubunca kabul görmek ya da sosyal statü için) ve benlik kavramını (selfconcept) gerçekleştirmektir. Örneğin bir giysi satın almak, belli performans değerinin yanında
(vücudu dış etmenlere karşı korumak), tüketiciler çoğu zaman satın aldıkları giysilerden
kendilerini ifade eden (selfexpressive) değer ararlar. Tüketiciler en azından kullanıcı rolü
içinde: “Güzel yakıştı mı?” diye sorarlar. Bazıları ise giysilerinde derin anlamlar görürler ve
sorarlar: “Bu giysileri giyersem ne tarz bir insan olurum?”.
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a) Sosyal Değer
Bazı pazar seçimleri öncelikle sosyal değerlerce açıklanabilir. Sosyal değerler
tarafından kullanıcılar, arkadaş ve yakınlarının kurallarına uygun imajı ileten ya da yansıtmak
istedikleri imajı taşıyan ürünleri seçerler. Sosyal değerler pozitif olarak algılanan sosyal
gruplarla ilişki sağladığında varolurlar. Bir ürün negatif sosyal değer taşıyan, negatif olarak
algılanan bir sosyal grupla da ilişkili olabilir. Ticari ya da ev ortamlarındaki kullanıcılar,
kullandıkları ürün ve hizmetlerin sosyal anlamlarıyla ilgileniyor olabilirler. Örneğin belirli
giysiler, grubun arzu edilir olmasma ya da olmamasına göre, kabul edilen ya da kaçınılan belirli
bir grupla ilgili olabilir. Bir iş adamı ya da şirket çalışanı olarak; giydiğiniz giysi türü,
yaşadığınız ev türü ve hatta müşterisi olduğunuz bir kuaför salonunun türü bile, sizin uygun
olup olmadığınızla ilgili diğerlerine işaret verebilir. Ofısinizde, seçtiğiniz mobilyalar ya da
dekor bile statünüzle uygun olmak zorundadır. İş gezilerinizde otel seçimi ve hatta
kullandığınız kredi kartı bile organizasyon içindeki müşterilerinize statünüzün bir işareti
olabilir.

b) Duygusal değer
Duygusal değer, ürün ve hizmetlerin kendi kullanıcılarına sundukları beğeni ve
duygusal tatmin anlamına gelir. Birçok ürün ve aktivite, arzu edilen duyguları sunarlar. Bu tarz
değerler çoğu zaman pozitiftir ve bundan ötürü beğenilir (örneğin, özel bir parfüm tarafından
uyarılan ya da çekici bir kıyafet giyilmesinden dolayı artan çekicilik duygusu). Genellikle
negatif olarak tarif edilse bile diğer duygularla da beğeni kazanırlar (örneğin, bir korku filmi
seyretmekten kaynaklanan korku ya da hain bir insanın tarihi figürünü okumayla ilgiliduyulan
öfke).
Birçok “deneyimsel tüketim” duygusal değer sunar. Deneyimsel tüketim, değer sunan
ürün ve hizmetlerin kullanılmasına işaret eder. Tatmin ve beğeni, tüketim süreci gerçekleşirken,
tüketicinin katılımında kendiliğinden oluşur. Bu tüketim olayının geciken sonucudeğil, değer
sunan çabukluğudur. Bir film seyretnıek, favori bir tatlı yemek, bir şişe şarap tatmak, bir spor
yapmak, çiçeklerle uğraşmak, kamp yapmak, balık yakalamak ya da Paris, Amsterdam, Çin ve
Singapur gibi yabancı bir yeri ziyaret etmek, bir kongreye katılmak deneyimsel tüketim
örnekleridir.
Ürün ve hizmetler genellikle birden fazla değer sunarlar. Başka bir deyişle, ürün ve
hizmetler farklı tüketici rollerine bir değerler bütünü sunarlar. Otomobiller, sekiz değerin
hepsinin bir rol oynamasından ötürü dayanıklı tüketim ürünlerinin güzel bir örneğidir. Bir
otomobilden aranan iki ortak değer emniyet ve güvenilirliktir. Performans değeri tamir ve
bakım hizmetini de içerir. Bu konuda, kullanıcının ihtiyacını karşılamak için satıcı yüksek
kalitede tamir hizmeti sunmak zorundadır. Ayrıca, bir otomobil çok göz önünde olan ürün
olduğu için, bazı tüketiciler sosyal değere sahip otomobil ararlar. Yani sahibine göre, özel bir
modelle ilişkili sosyoekonomik grup ya da referans grubuna ilişkin sosyal bir ifadesi olmalıdır.
Örneğin “Fortune” dergisi “Range Rover” marka otomobilin l99O’ların statü sembolü
olduğunu saptamıştır. Bir otomobilin duygusal değeri birinin “otomobilin bana uyduğunu
hissediyorum” diyebileceği bir kişilik boyutundan kaynaklanmaktadır.
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Bazı otomobil sahipleri otomobilleriyle derin bir bağ bile yaratırlar. Otomobillerinden
“benim Porsche’um”, “benim BMW’em” şeklinde söz ederler.

14.2.1.2.Ödeyen Değerleri (Payer)
14.2.1.2.1.Fiyat Değeri
Bir ödeyen (payer) için evrensel bir değer olan fiyat değeri, uygun fiyatlar ve ürünü elde
ederken maruz kalınan diğer finansal maliyetlerdir. (örneğin, sipariş alıp gönderme, koruma,
vs.). Ödeyenler fiyat ve maliyetleri düşündüklerinde, tabiki alacakları neticeyi de düşünürler.
Bu nedenle, fiyatın ve maliyetlerin makul oluşunun yargılanması, ürün faydaları bağlamında
gerçekleşir. Bununla birlikte, paraca gücü yetmek, fiyatın makul olmasının yargılanmasında en
baskın kriterdir. Pazarlamacılar tutarlı bir şekilde sunumlarında fiyat değerini artırmak için
çalışmak zorundadırlar. Onlar bunu ürün faydalarını artırarak, verimliliği artırıp maliyetleri
düşürerek ya da her ikisini de yaparak gerçekleştirir. Örneğin, J. C Paney mağazaları düşük
fiyatlarda daha iyi giysiler sunma şeklindeki fiyat değeriyle daha iyi bir fiyat değeri sunmaya
başlamıştır. Stein Mart (Amerika’nın bir çok kentinde var olan fiyat-değerli bir mağaza), bölüm
mağazalarından oldukça düşük fıyatlarda marka ismiyle ticari eşya satmaktadır ve “Daha fazla
ödeyebilirsiniz fakat başka bir yere gitmek zorundasınız” reklam temasını kullanmaktadır.
Benzer bir şekilde, WalMart her zaman düşük fiyat stratejisiyle müşterilerine iyi bir ekonomik
değer sunmaktadır. Süpermarketler ve eczaneler de müşterilerine mükemmel bir fiyat değeri
sağlamak için bir çok özel etiket fiyatları sunmaktadır.

14.2.1.2.2.Kredi Değeri
Müşteriler ödeyici/ödeyen (payer) rolleri içinde satın alma anında peşin ödeme
zorunluluğundan ya da anında ödemeye maruz kalmaktan kurtulmak isterler. Bu değeri (kredi
değeri) müşteriler, satıcı bir finansal kurum tarafından piyasaya sürülen kredi kartını kabul
ettiğinde elde ederler.
Bazı satıcılar kendi özel kredi kartlarını da kabul edebilirler (Örneğin, “Sears” kredi
kartı ve benzin istasyonlarının kabul ettiği özel kredi kartları gibi). Böylece, müşterilerine
banka kredi kartlarının sağlayamayacağı kredi değeri sunarlar. Kredi değerinin amacı (finans
değerinden farklı olarak), ödeyene ödemeyi yapmada “rahatlık” sunmayla ilgili ödeme
zorunluluğunu uzun süreli ertelemek değildir. Örneğin, American Express (firma satın alma
kartı) kişi ve firmalara yöneliktir. Firma, fatura üzerindeki aşırı miktarlardan ödeme elde eder.
Kart, fatura döneminden önce yapılan satın almalar için bir kerede ödeme yapma olanağı sunar.

14.2.1.2.3.Finans Değeri
Ödeyenler rahatlık kadar paraca gücü yetmeye de değer verirler. Finans değeri, ödeme
sorumluluğunu geniş bir zaman dilimine yayarak ödemeyi daha elverişli hale getiren satın alma
zamanı/dönemi sunumuyla oluşur. Bölümlere ayrılmış elverişli bir ödeme planı sunmaya
bağlıdır (örneğin, ödemenin taksitlendirilmesi) Finans sağlama, çoğu zaman müşteri odaklı
gerekliliklerce dizayn edilen daha “kişileştirilmiş” (customized) ödeme planına olanak yaratır.
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Pazarlamacılar müşterilere çekici gelen finansal opsiyonlar/firsatlar sunarak satın
almanın ekonomik/fiyat boyutuna değer ekleyebilirler. Finans değeri, ürün fiyatlarının ya da
hizmet maliyetlerinin göreceli olarak yüksek olduğu yerlerde seçim grupları arasında daha
belirgin olur. Chraysler Kredi Kurumu ve GM (GenerelMotors) Finans Kurumları kendi
yapıları içinde iyi kazanç kaynaklarıdır; fakat aynı zamanda finans değeri sunarak daha çok
otomobil satılması için finans bölümlerine yardım ederler ve bunlar bahsi geçen otomobil
üreticilerinin ayrı kar merkezleridir.
Son yıllarda finansal kiralama (leasing); otomobil, ofis ekipmanları ve makine satın
almalarında çok çekici bir seçenek haline gelmiştir.

14.2.1.3.Satın Alan Değerleri (Buyer)
14.2.1.3.1.Hizmet Değeri
Satın alıcılar (buyer) için evrensel değer olan hizmet değeri mal ve hizmet alımlarında
aradığı yardımdır. Üç elemanı vardır:
1. Satın alma öncesi tavsiye ve yardım.
2. Ürünün kullanım değerini muhafaza eden satın alma sonrası tavsiye ve yardımlar.
kaçma.

3. Geri ödeme ve ticari malın değiştirilmesi yoluyla bir satın almamanın riskinden

Satın alma öncesi ve satın alma sonrası hizmetler ve satın alma garantisi/güvencesi,
neredeyse tüm müşterilerin satın alma rolleri içinde çeşitli derecelerde aradıkları değerler ve
faydalardır. Satın alıcılar satın alma öncesi yardım konusuna değer verir; çünkü ürün ve hizmet
bilgisi aralar. Örneğin, telefonların değişik modelleriyle ilgili performans bilgisi ve teknik
özellikleri, bölgesel telefon şirketinden arayan tanımlama servisi, bir deniz gezisinin yolcu ve
aktivite programı, bir restoranda vejetaryen mönüsünün mevcudiyeti ya da yatırım değerlerinin
değişik tiplerinin karşılaştırmalı özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isterler.
İkinci, ürünün kullanım değerini korumak için satın alma sonrası tavsiye ve yardım
ararlar. Böylece, bir otomobilin teslimatını alırlarken ya da bir makine üretiminde (ticari
müşteriler için), satış elemanının ya da müşteri hizmet mühendisinin koruma prosedürünü
açıklamalarını beklerler. Ayrıca, müşteriler ürün her zaman kullanmaya değer olsun diye,
güvenilir tamir ve bakım hizmeti ararlar. Örneğin, bir otomobilin her zaman çalışma şartlarında
olması ve tamir esnasında yedek otomobilin mevcut olması; ofis fotokopi makinesinin etkili bir
engelleyici koruma programıyla korunması; eğer ev halkı için kablo servisi ya da ticari
müşteriler için iletişim ağı arıza yaratıyorsa, kablo şirketinin acil bir şekilde bakım elemanı
göndermesi ya da daha iyi bir şekilde ağı (network) elektronik izlemeye dayanan proaktif bir
şekilde hareket etmesidir.
Üçüncü, satın alamamanın riskinden kaçma özgürlüğünü ararlar. Müşteriler bu değeri,
eğer daha sonra yanlış bir karar verdiklerini anlarlarsa ya da ürün birkaç kullanımdan sonra
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bozulursa, satın alınan ürünün değişimi ve bedelinin geri ödenmesi için kolaylıkla iade
edebilme şeklinde ararlar.

14.2.1.3.2.Rahatlık Değeri
Bir ürün ve hizmet elde etme zaman ve çaba gerektirir. Çaba, tüketicinin ürünü elde
etmek için gitmek zorunda olduğu mesafeyi, alışveriş işlemi sırasında ürünün yerini
bulabilmeyi kolaylaştırmayı, ürün ve hizmetin ismini elde etmeyi ve alışverişi tamamlamayı
kolaylaştırmayı içerir. Rahatlık değeri, ürünü elde etmede ihtiyaç duyulan zaman ve çabayı
elverişli/idareli kullanmayı işaret eder.
Bazı perakendeciler rahatlık değeri sunumlarını özelleştirmiştir. Rahatlık dükkanları,
ulaşım kolaylığı, kapıya yakı park alanları, alışverişi rahat ve hızlı kılan sınırlı seçim
özelliklerine sahiptir. Ev alışveriş ağları, bilgisayar bankacılığı, internette alışveriş ve eve pizza
servisi gibi kolay fiziksel erişim özellikleridir. Yirmi dört saat açık dükkanlar ya da siparişlerini
ürünün yanında alan katalog firmaları, bunlan sınırlı çalışma saatlerinde yaparlarken daha iyi
rahatlık değeri sunarlar. Müşteriler rahatlık değerini ürün yerleriyle ilgili belirgin yön
göstericilerle ya da yön gösterici işaretlerden de elde ederler. Bu faydalar özellikle “rahatlık
alışverişçilerini” cezbeder.
Alışverişçi tipleriyle ilgili klasik bir çalışmada, rahatlık müşterileri rahat konumda olan
ve geniş zaman dilimlerinde açık olan dükkanlardan alışveriş yapanlar olarak tanımlanmıştır.

14.2.1.3.3. Kişileştirme Değeri (Personalization)
Satın alıcılar alışveriş işlemini kişiselleştirmiş ve bireyselleştirilmiş bir tarzda
tanımlayabilmek ister. Bu kişileştirme değeri iki yöne sahiptir: Bireyselleştirme
(customization) ve kişilerarası ilişki. Bireyselleştirme, ürün ve hizmetin bir müşterinin
şartlarına uyarlanmasım işaret eder. Burada sözü edilen bireyselleştirilmiş ürün ve hizmetin
“içeriği” değildir, bunların işleme tabi tutulduğu yöntemdir. Eğer pizzanızı pazartesi akşamı
saat 19.00 ve 19.30’da ve çarşamba akşamı 18.00 ve 18.15 arasında ev adresine ve cumartesi
16.30’da ofisinize servis yapılmasını istiyorsanız ve bunları girilen ay için bir defa sipariş etmek
istiyorsanız, servis programında bireyselleştirme ararsınız. Bu tarz bireyselleştirme evle ilgili
pazarlarda seyrek görülen (büyük ihtimalle pazarlamacılar bu değeri sunmadıklarından) ticari
pazarlarda değerlidir. Üretim hattı için materyale ve parçaya ihtiyacı olan ticari müşteriler
bunları üretim programına ve mümkün olduğunca üretim bölgesine yakın yerlerden almayı
arzularlar. Artık birçok müşteri siparişlerini tedarikçilerden direkt sağlamaktadır (örneğin,
kişisel üretim işlerinde bile perakendeci dükkanlardan değil direkt tedarikçilerden
sağlamaktadır).
Kişileştirmenin ikinci yönü, kişilerarası hoş bir etkileşim ortamında gerçekleşen
alışveriş işleminin arzulanmasıdır. Müşteriler bu değeri, satış ya da müşteri hizmet
çalışanlarıyla etkileşimlerindeki pozitif deneyim şeklinde ararlar. İki satın alma işlemi fiziksel
koşullarda aynı rahatlıkta olabilir; ancak bunlardan biri kişisel olmayan, kötü, negatif bir
biçimde olabilirken, diğeri çok kişisel ve sosyal olarak yapmaya değer olabilir. Temel olarak
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çalışanların müşteriyle etkileşimi içindeki tutum ve davranışları bu değeri doğurur. Samimi ve
arkadaş canlı çalışan, empati ve anlayış sergileyenler ve müşteriyle etkileşimden hoşlananlar
satın alıcılara bu değeri sunarlar.

14.2.2. Değerlerin Özellikleri
14.2.2.1. Araçsallık (lnstrumental)
Pazar değerinin araçsallığı, ürün ve hizmetlerin tüketicilerin arzu ve ihtiyaçlarını yerine
getirmede araç olmalarını gösterir. Araçsal olmak demek, değerlerin bir araç olmaları demektir.
Bu nedenle, pazarlamacılar için sadece sunumları içinde değer yaratmak önemli değildir; aynı
zamanda bu değerleri özel müşteri ihtiyaç ve arzularıyla ilişkilendirmek ya da bunlara bağlamak
da önemlidir.
Bir insan, eğer amaçlarına ulaşmada onların araçsallığını görebiliyorsa; bir ürünü,
objeyi ya da bir fikri yararlı olarak algılar. Eğer değeri araçsal olarak görünür değilse, bir ürün
ya da bir fikir ne kadar iyi olursa olsun, tüketici onu kabul etmeyecektir. Eğer eğlence tüketici
için özel bir tüketici amacı değilse, spor olaylarını seyretmek bu müşteri için değer taşımaz.
Eğer susamışsanız, bir müzik CD’si değil, su içmek araçsal olarak değer taşır.

14.2.2.2.Dinamiklik
Tüketicilerin aradığı tüketici değerleri zamanla değişir. Birinci neden; değişirler çünkü,
müşterilerin ihtiyaç ve arzuları yaşam evreleri ve kaynaklarının değişmesinden dolayı değişir.
İkincisi; pazardaki beklentilerin artmasından dolayı değişir. Pazarlamacıların pazar
beklentilerini karşılaması ya da aşmasından ötürü, bu beklentiler pazarlamacıların
yargılanacağı yeni bir temel olur. Mesela, eğer pazarda hiç kimse birinci sınıf bir hizmet
sunmuyorsa, müşteriler yalnızca yeterli bir hizmet bulmayla uğraşacaklardır. Fakat, çok az
pazarlamacı yüksek bir hizmet seviyesi sunarsa, o zaman tüketiciler her pazarlamacıdan aynı
hizmet seviyesini bekleyecektir. Pazarlamacılar tüketici ihtiyaçlarını karşıladıkça, müşteri
beklentileri de artacaktır.

14.2.2.3. Hiyerarşiklik
Değerler, genel değerler temelinde bir hiyerarşi içinde düzenlenirler. Bu ürün ve
hizmetin, pazar değerinin birinci ve önde gelen değerlerini sunmasıdır. Eğer genel değerler
yoksa, ürün ve hizmet kişisel değer sağlasa bile, tüketici bunu dikkate almayacaktır. Tüketiciler
ilk önce kişisel değer arar, sonra grup odaklı, daha sonra da bireysel odaklı değerler ararlar.
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14.2.2.4. Sinerjiklik (Synergistic)
Sineıji değeri, bir değerin diğer değerlerin faydasını artırması demektir. Yani,
performans değeri, fiyat değeri ve hizmet değeri (üç evrensel değer) aralarında bir tercih
olmadığında en üstündür. Benzer şekilde, sosyal ve duygusal değerler, rahatlık değeri ya da
kişiselleştirme değeri ve kredi ve finans değeri aralarında bir tercih yoksa en iyidir. Başka bir
deyişle evrensel değerler arasındaki ilişki (benzer şekilde kişisel değerler arasındaki) toplam
değil çarpımdır. Düşünce değerler arasında sinerjik bir ilişki yaratmaktır. Örneğin, performans
maliyet masraflarına tercih edilmez. Pazarlamacılar için en iyi strateji, fiyatları düşük tutarak
performansı artırmaktır. Bunun için bir pazarlamacı, sinerji yaratacak kaynakları kullanmak
zorundadır.

14.2.2.5. Role-Özgütük (Role-Specific)
Değerlerin role-özgü doğası, kullanıcı, satın alan ve müşteri arasında değişmesi
anlamına gelir. Role-özgülükten dolayı, müşteriler farklı değerler arasındaki önceliklerini
değiştirebilirler. Örneğin, bir şirket çalışanı parayı kendi cebinden ödediği zamanki seçimlerini,
seyahat ve restoran masraflarını şirketin karşıladığı zamanki şeklinden farklılaştırabilir.

14.2.2.6. Değişimlik
Ürünya da hizmetin değeri bir müşteriden diğerlerine göre aynı derecede değerli
olmayabilir. Bu nedenle, bir ürün ya da hizmet farklı müşterileri tatmin etmede ve çok yönlü
değerler üretmede yetenekliyse çok yönlü sayılır. Örneğin kişisel bilgisayarlar farklı ihtiyaçlara
cevap verdikleri için çok yönlülüğün yüksek derecesine sahiptirler; bunlar: Sözcük işleme, bilgi
depolama, elektronik posta ve internettir. Bunun yanında, bilgisayar çok yönlü olduğu için,
pazarlamacılar için farklı pazar bölümlerine farklı faydaların ya da değerlerin ne şekilde
sunulacağını anlamak önemlidir.

14.2.3.Değer Türleri
Tüketici Değeri Sınıflaması

Tablo 14: Kaynak: Morris B. Holbrook, lntroductionto Consumer Value: A Framework
ForAnaiysisandResearch, London: Routledge, 1999, s. 12’den Aktaran çelik, 2009:96
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14.2.3.1. Harici/Dışsal (Extrinsic) ve Öz/Dahili (lntsrinsic) Değerler
a) Harici/dışsal değer: (Extrinsicvalue); tüketimin bir amacı, hedefi ve ereği
gerçekleştirmede bir araç olarak kullanılması esnasında, işlevsel/fonksiyonel, faydacı ya da
basit araçsallık için paha biçilen/değer verilen araç-nihai sonuç ilişkisini muhafaza eder. Dışsal
değere örnek olarak; kendi oluşu için değil, çekiç, matkap, tornavida ya da diğer bazı araçların;
bir çiviyi çakma, bir delik açma, bir vidayı sıkıştırma ya da bunlara muadil araçsal bir işlev
görme gücü için değer atfedilmesi verilebilir.
b) İçsel değer: (Intrinsicvalue) ise, öz tatmin (self-justifiying), öze dönük anlam
sağlayan, belli bir tüketim deneyiminin kendi içinde amaçsallandırılmış, bizatibi kendisi adına
yapılmış bir eylem olarak algılandığında oluşur. Örneğin, kumsalda geçirilen bir gün,
deneyimin kendisinin sağladığı keyif dışında çok az daha başka geçerli bir amaca hizmet
edebilir. “Brucker’in Yedinci Senfoni”sini dinlemek, deneyimin yaşanılması anlamında oluşan
beğeni dışında bir sonuca yol açmaz. Böyle bir tecrübeye araç olarak hizmet eden obje örneğin,
bizi kumsala bırakan otobüs ya da senfoniye giriş sağlayan bilet arzulanan “kendi-içindeamaçsallığa” (end-in-itself) bir çeşit araç olma bağlamında dışsal bir değer ihtiva eder.

14.2.3.2. Ben Odaklı (Self-Oriented) ve Başkaları Odaklı (OtherOriented) Değerler
a) Ben Odaklı Değer, tüketimin belli bir yönünü kendi adımıza, ona nasıl tepki
verdiğimize göre veya üzerimizde yarattığı etki bağlamında bencilce ya da sağgörülü bir şekilde
değer biçtiğimizde ben-odaklıdır (self-oriented). Örneğin, kazağımız en azından bizi sıcak
tuttuğu için değerlidir. IBM Aptiva marka kişisel bilgisayarımız sözcükleri işlememize, veri
analizi yapmamıza ve kişisel resimleri oluşturmamıza yardım ettiği için değere sahiptir.
Kısacası, kazağım, bilgisayarım veya plak kolleksiyonum “diğer”lerini de içeren daha ileri
düzeyde değerler de sağlasa, bu amaçlanan, denenen birincil değer kaynağı, bizim kişisel
tüketim deneyimimize katkıda bulunma kapasitesinin içinde bulunur.
b) Başkaları Odaklı Değer (other-oriented) ise bizim tüketim tecrübemizin veya bağlı
bulunduğu ürünün “onların” adına, onların nasıl tepki göstereceği üzerine veya onlar üzerinde
sağlayacağı etki için “ben”in ötesinde, başka birilerini ya da başka bireyleri aramamızla oluşur.
Burada “diğerleri” mikro düzeyde; aile, arkadaşlar, meslektaşlar, orta düzeyde; toplum, ülke,
dünya ve en makro düzeyde de; evren, tabiat ve tanrıdır.

14.2.3.3. Aktif ve Reaktif Değerler
a) Değer, bazı somut ya da soyut objelerin fiziksel ve zihni manipülasyonunu
gerektirdiğinde aktiftir. Yani, bir takım tüketim deneyimlerinin bir parçası olarak tüketici
tarafından ona yöneltilmiş ya da bizzat onun tarafından yapılan şeyleri içerir. Bu hareketler,
aktif tüketici değeri somut bir ürünün fiziksel manipülasyonun (otomobil kullanma); soyut bir
ürünün zihinsel manipülasyonun (bulmaca çözmek); soyut bir ürünün fiziksel
manipülasyonunu (düşünce dağıtan ya da, bilinci artıran bir uyuşturucu almak); ya da somut bir
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objenin zihinsel manipülasyonu (telekinesis: düşünce yoluyla nesneleri hareket ettirme)
şeklinde olabilir.
b) Buna karşıt olarak değer; bir objenin kavranması, değerlendirilmesi, hayranlık
duyulması veya başka bir şekilde kaynaklanmasından ötürü (yani, bir tüketim deneyiminin
parçası olarak, tüketici tarafından ona yöneltilmiş ya da onunla yapılan şeyleri kapsadığında)
tepkiseldir/reaktiftir. Burada “ben”in ona (objeye) bir şey yapıyor olmasından farklı bir
şekilde durum tersine çevrilmiştir. “Ben” in üzerinde edimde bulunur veya “ben”i hareket
ettirir. Bu tarz reaktif tepkiler örneğin, dışavurumcu soyut bir tablonun huşu içinde incelenmesi,
yüksek kalitedeki bir kameranın hevesle incelenmesi ya da bir kişinin kendisini ruhsal uyanışa
açması şeklinde ortaya çıkabilir.
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Bölüm Soruları
1)
“Ürünler, çoğu zaman faydacı değerlerinden daha çok sembolik değerleri için
satın alınırlar. Bu tarz satın alma davranışı, “rasyonel satın alma davranışı”dır. İfadesi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a.

Doğru

b.

Yanlış

2)

Aşağıdakilerden hangisi sembolik ürün tüketiminin nedenlerinden biri değildir?

a)

Statü ya da sosyal sınıfı belirtmek

b)

Başkalarının rolüne bürünmek

c)

Sosyal varlığını oluşturmak ve koruyabilmek

d)

Kendini başkalarına ve kendine ifade edebilmek

e)

Kimliğini yansıtmak

3)
“Zorlayıcı satın alma, bir insanın ihtiyaç ve kaynaklarının üzerinde olan kronik
bir ürün satın alma eğilimi olarak açıklanabilir.” İfadesi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
a)

Doğru

b)

Yanlış

4)

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin özelliklerinden biri değildir?

a)

Role-özgülük

b)

Araçsallık

c)

Dinamiklik

d)

Sinerjiklik

e)

Sabitlik
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5) “Kendi oluşu için değil, çekiç, matkap, tornavida ya da diğer bazı araçların; bir çiviyi
çakma, bir delik açma, bir vidayı sıkıştırma ya da bunlara muadil araçsal bir işlev görme gücü
için hangi değer türünden bahsedilebilir?
a)

Harici/ dışsal değer

b)

İçsel değer

c)

Aktif değer

d)

Reaktif değer

e)

Ben odaklı değer

Cevaplar:
1) b, 2) b, 3) a, 4) e, 5) a
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