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ÖNSÖZ
Tüketici davranışları günümüzde, işletmelerin pazarda bir yer edinebilmek, rakiplerinden sıyrılarak
sağlam bir konum elde etmek, güçlü bir marka kimliğine sahip olmak gibi amaçlarla, işletmeler
tarafından oldukça önem verilen bir konudur. Tüketici tercihleri, istekleri ve ihtiyaçları, değişen Pazar
koşulları ve daha birçok nedenle geçmişe oranla, oldukça değişmiş, farklı tüketici profilleri ortaya
çıkmıştır. İşletmeler günümüz rekabet ortamında hayatta kalmak ve varlıklarını devam ettirerek
yüksek karlılık elde etmek istiyorlarsa, tüketicileri çok iyi tanımak ve analiz etmek durumundadırlar.
Zira ancak tüketiciler anlaşılabildiği ölçüde tüketici tatmini ve sadakati sağlanacak ve tüketicilere
sunulan fayda artacaktır. Tüketicilere sunulan faydanın artması, tüketicilerin algılamış olduğu değerin
de artmasına neden olacak; bu da işletmeleri yüksek değer sunan işlet meler sınıfına sokarak, fiyat
dışı rekabet avantajı elde etmelerine neden olacaktır. Zira tüketiciler, yüksek değer sunduğuna
inandığı işletmelerin fiyat artışlarından etkilenmeyeceklerdir.
Bu kitapta öncelikle tüketici davranışlarını incelemede kullanılan temel kavramlar ele alınmış, tüketici
davranışlarının diğer bilim dallarıyla ilişkisi incelenmiş; daha sonra tüketici davranışlarını etkileyen
faktörler (algılama, tutumlar, güdülenme, kişilik, öğrenme ve bellek, gruplar ve danışma grupları,
toplumsal sınıfları sosyal sınıflar) her bir bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bundan sonra
tüketicinin nasıl bir süreçten geçerek karar aldığını anlamamıza yardımcı olacak tüketici satın alma
karar süreci, tüketicinin davranışlarını anlamamıza yardımcı olacak tüketici davranış modelleri,
tüketici davranışında etik konuları ve son olarak tüketici hakları konuları ele alınmıştır. Kitap 14
bölümden oluşmaktadır.
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KISALTMALAR

7

YAZAR NOTU
Tüketici davranışları günümüzde bir bilim dalı konusu olarak, tüketici davranışlarını anlamak,
analiz etmek ve modern pazarlama anlayışının önemli bir unsuru olan müşteri odaklılığın
gereklerini yerine getirebilmek için olmazsa olmazdır. Bu derste tüketici davranışlarını konusunu
tam anlamamıza yardımcı olacak konular 14 hafta boyunca ayrıntılı olarak ele alınmış ve ders
sonunda öğrencilerin tüketici davranışlarını etkileyen tüm içsel ve dışsal unsurları anlamaları,
tüketici davranış modellerine hâkim olmaları, tüketici satın alma karar sürecini bilmeleri, tüketici
etiği ve tüketici hakları konularını bilmeleri hedeflenmiştir.
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1. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

9

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
önemli?
1.3.
1.4.

Tüketici davranışları nelerdir?
Tüketici davranışları konusunda tüketim ne derece
Tüketici davranışı kavram ve özellikleri nelerdir?
Tüketici davranışının diğer disiplinlerle olan ilişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tüketici davranışı kavramının ne olduğunu ve bu kavramın hangi bileşenlerden oluştuğunu
(özelliklerini) açıklayınız.

2) Tüketici davranışlarının diğer 5 bilim dalıyla olan bağlantılarını açıklayınız.
3) Tüketici davranışını belirleyen bireysel ve çevresel etkenler nelerdir, açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tüketici Davranışlarıyla
ilgili temel kavramlar.

Kazanım
Tüketici davranışlarının ne
olduğunu, tüketici
davranışlarının diğer bilim
dallarıyla olan ilişkisi ve
tüketici davranışlarının
bireysel ve çevresel etkenleri
öğrenilir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü sorular ve
alıştırmalar ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar





Tüketici Davranışı
Tüketici Davranışı Özellikleri
Ürün Kavramı
Bireysel ve Çevresel Etkenler
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Giriş
Günümüzde tüketim, fizyolojik ihtiyaçları tatmin etme sürecinden çok daha yoğun bir
biçimde psikolojik tatmin, çevre ve dış dünya ile kurulan bir iletişim aracı olarak görülmektedir.
Bireylerin sahip oldukları ürünler birer iletişim aracı olarak kullanılmakta, çevreye ve
kendilerine kim oldukları, düşünce yapıları ve tutumları hakkında bilgi vermektedir. Tüketici
davranışı oldukça karmaşıktır ve birçok faktörün etkisi altında kalmaktadır. Günümüzün yoğun
rekabet ortamında sınırsız ihtiyaçları ve farklı beklentileri olan değişik tipte tüketiciler
bulunmaktadır. İşletmeler için bu farklı tipteki tüketicilerin isteklerinin belirlenip
değerlendirilmesi önemlidir. Ancak bu yolla işletmeler tüketici karar sürecini etkileyecek ve
etken olabilecek pazarlama stratejileri geliştirebilirler. Bu nedenle tüketici davranışı kavram ve
özellikleri, tüketici davranışının diğer disiplinlerle olan ilişkileri, tüketici davranışı genel
modeli ve pazarlama stratejisi ilişkisi gibi konular bu bölümde çok boyutlu bakış açısı ile ele
alınmaya çalışılacaktır.
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1.1. TÜKETİCİ DAVRANIŞINA İLİŞKİN İLKELER
Tüketici davranışına ilişkin ilkeler, sadece işletmelere değil, işletmeyle bağlantılı birçok
menfaat grubuna yarar sağlamaktadır. Pazarlama yöneticileri için tüketici davranışı bilgileri,
çevre analizi, ürünü konumlandırma, pazarı bölümleme, pazar araştırmalarını yönlendirme ve
pazarlama karmasını geliştirme açılarından önemli ipuçları vermektedir. Çağdaş pazarlama
tüketici odaklıdır ve tüketici davranışı bilgileri pazarlamanın bu özelliğini güçlendirir.
Geçmişte tüketici davranışı, satın alma sırasında tüketici ve üretici arasında gerçekleşen
değişim üzerinde odaklanıyordu. Zira değişim, tüketici davranışları açısından da bir başlangıç
noktasıdır. Ancak iş yalnızca değişimle bitmemektedir. Tüketici davranışı çok boyutlu ve
devamlılık arz eden bir süreçtir.
Modern pazarlamanın tüketici için yaptığı ‘bilinçli, satın alma iradesi olan, en azından
aydınlatılmış tüketici’ tanımı post modern toplumda değişikliğe uğramıştır. Kararlı bir tüketici
kitlesine güvenmek yerine, sık sık karar değiştiren, marka sadakati zayıf, anlık satın almalarla
kaygan bir zeminde hareket eden, rasyonel düşünce yerine alışveriş deneyimine değer veren bir
tüketici profilini izlemek gerekli olmuştur. Özellikle günümüz modern pazarlamasında
üreticiden tüketiciye uzanan dağıtım zincirinde güç dengesi üreticiden perakendeciye doğru
kaymaya başlamıştır. Artan rekabet ortamında firmalar arasındaki raf kapma yarışı, artan ürün
çeşitliliği, tüketici yakınlık ve perakendecilerin kendi markalarını oluşturma gayretlerinin
tüketicilerce benimsenmiş olması kontrol açısından perakendecilere önemli bir üstünlük
sağlamaktadır.
Tüketici davranışı, tüketicinin yalnızca malı alıp, karşılığını ödediği andaki olan bitenle
ilgilenmez. Bu arada, tüketici satın aldığı ürünün, gereksinmesini gerçekten karşılayıp
karşılamadığını değerlendirir. Buna göre mutlu ya da mutsuz olur. Ürün istediği gibi
çıkmamışsa buna ilişkin çeşitli önlemler alır (geri verme, elden çıkarma, bir kenara atma gibi).
Öte yandan ürünün istediği gibi olmama kaygısının yarattığı çelişkiyi çözmek de tüketiciye
düşer. İşte bütün bu süreç, tüketici davranışının konusudur ve birçok ayrıntının
değerlendirilmesini gerektirir.
‘Tüketici davranışı’, gerçekte tüketimi değil, tüketicinin ve hatta tüketicinin satın
almaya ilişkin karar ve eylemlerini inceler. Tüketici davranışı, tüketicilerin neyi satın aldıkları,
15

nereden satın aldıkları, neden satın aldıkları gibi sorulara cevap bulmaya çalışırken, bu konuyla
niçin ilgilenildiği üç başlık altında özetlenebilir;
1. Kuruluşların pazarlama uygulamalarına tüketicilerin tepkisi, başarı ya da başarısızlığın
göstergesi olabilmektedir.
2. Çağdaş pazarlama anlayışı, tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama
karması geliştirmeyi gerekli kılmaktadır.
3. Tüketicilerin pazarlama stratejilerine gösterebilecekleri tepkileri önceden kestirebilmeyi
olanaklı kılar.
1.2. TÜKETİCİ DAVRANIŞI KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
Tüketici davranışı çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Tüketici davranışı tanımından da
anlaşılacağı gibi sadece satın alma aşamasını değil, bu aşamanın öncesini, sonrasını, bu aşama
ile ilgili deneyimleri ve çeşitli etmenleri de ele almaktadır. Tüketiciler temel olarak ekonomik,
sosyal, psikolojik güdüler ile satın alma davranışı içinde bulunurlar. Bunun yanı sıra daha
birçok etken (tüketici pazarlarını etkileyen demografik, ekonomik vs. etken) tüketicinin
davranışlarında rol oynar. Tüketiciyi yönlendiren güdüler satın alma konusunda tüketicilerin
pasif konumlandırmasına bağlı etkilidir.
Tüketici davranışına ait özellikleri yedi ana konuda toplamak mümkündür.
1.

Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır.

2.

Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.

3.

Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur.

4.

Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir.

5.

Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir.

6.

Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir.

7.

Tüketici davranışı farklı kişiler için, farklılıklar gösterebilir.

Tüketici davranışının yukarıda sayılan özelliklerine ek olarak aşağıdakileri de belirtebiliriz
1. Tüketici davranışı kıt olan mal ve hizmetlerle ilgilidir. Çevremizdeki soluduğumuz hava
tüketim davranışına konu olmazken, içtiğimiz arıtılmış su bu kapsamda ele alınır.
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2. Tüketici davranışı her türlü ürünle ilgilidir. Tüketici davranışı somut, elle tutulur
malların alınması biçiminde olabileceği gibi, soyut hizmetlerin alınması biçiminde de
olabilir. Kişinin bir şişe su alması ya da bir caz konserine gitmesi bir tüketici davranışı
konusudur.
3. Tüketici davranışı ussal ve önceden tasarlanmış olmayabilir. Örneğin, bir bilgisayar
alınması tasarlanıp, ussal ölçülerle karşılaştırılarak gerçekleştirilir. Ancak, kimi tüketici
davranışları kişinin içinden geldiği gibi de gerçekleşebilir. Öğrenci kantinine giden bir
öğrencinin bir meyve suyu sipariş etmesi önceden kararlaştırılmış bir davranış
olmayabilir.
4. Tüketici davranışı kimi zaman alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlıdır. Örneğin, giysilerin
sürekli olarak belli bir mağazadan satın alınması hep aynı markanın yeğlenmesi
alışkanlıklarla ilgilidir.
5. Tüketici davranışı yalnızca bireylerin değil grupların davranışını da kapsar. Kişiler belli
davranışları toplu olarak gerçekleştirmekten hoşlanırlar.
6. Tüketici davranışı tüm örgütleri ilgilendirir. Kâr amaçlı işletmeler, kâr amacı gütmeyen
örgütler ya da çeşitli toplumsal hizmetleri sağlayan kamu kuruluşları tüketici davranışı
ile doğrudan ilgilidir.
Tüketici Davranışlarına Etki Eden Etmenler

-

İç değişkenler ya da psikolojik etkiler olarak tanımlanan etmenler,

 Öğrenme
 Güdülenme
 Algılama
 Tutum
 Kişilik
-

Dış değişkenler ya da sosyo-kültürel belirleyiciler denilen etmenler,

 Danışma Grupları
 Sosyal Sınıf
 Aile
 Kişisel Etkiler
 Kültür
-

Demografik değişkenler,

 Yaş
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 Cinsiyet
 Eğitim
 Coğrafik yerleşim
 Meslek
 Gelir
-

Pazarlama çalışmalarının etkileri olarak tanımlanan etmenler,

-

Durumsal etkiler olarak adlandırılan etmenler.

 Fiziksel Çevre
 Sosyal Çevre
 Zaman
 Satın Alma Nedeni
 Duygusal ve Finansal Durum
1.3.

Tüketici Davranışı ve Öbür Bilim Dalları Arasındaki İlişki
Tüketici davranışı uygulamalı ve sosyal bir daldır ve başka dallardan kuram ve bilgileri

alır, kullanır. Bu dallarla tüketici davranışı arasındaki ilişkileri şöyle özetleyebiliriz:

Psikoloji
Bireylerin dünyaya bakışlarındaki bireysel süreçleri irdeler. Bireylerin güdülenmeleri,
algılamaları, öğrenmeleri, tutumları ve karar vermeleri psikolojik yönü ortaya koyar. Psikoloji,
bireylerin satın alma ve tüketme sürecinin içsel boyutlarını açıklar. Bireylerin düşünceleri,
duyguları, tutumları ve kişiliği ile kişisel deneyimleri psikolojik kökenlidir ve pazarlamacılar,
bireylerin psikolojik tepkilerinin tüketimdeki etkilerini çözümlemeye çaba gösterirler.
İktisat
İktisat, tüketicinin kullandığı karar verme sürecini ve buna göre yaptığı seçimi
değerlendirir. İktisatçılar, tüketicilerin ellerindeki kaynakları en iyi biçimde kullanarak, en
akılcı seçimi yapacaklarını ve en üst doygunluğa ulaşacaklarını varsayar. Bu temel varsayım
çoğu kez geçerli olmasa da iktisatçılar, tüketicilerin çeşitli seçenekler arasından en iyi seçim
için kullanacakları ölçütleri belirlemeye çalışırlar.
Toplumbilim (Sosyoloji)
Bireyler aile, arkadaşlar, iş ortamı, çeşitli gruplar ve alt gruplar içinde etkin ya da edilgin
biçimde yer alırlar. Bütün bunlar tüketicinin toplumsal yapısının oluşumunu etkiler.
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Toplumbilim, bu yapının tüketici davranışlarını nasıl etkilediğine ilişkin ipuçları verir. Çeşitli
toplumsal oluşumların tüketici davranışlarını nasıl etkilediği üzerinde durur. Ayrıca, toplumsal
değişimler ve bunların tüketici üzerindeki etkisi de toplumbilimin kapsamına girer.

Antropoloji
Bu dal, kültür ve değerlerin tüketici davranışı üzerindeki etkilerine yoğunluk verir.
Bireyin içinde bulunduğu her toplumsal grup, kendi kültürel geleneklerine ve davranış
değerlerine sahiptir. Bu değerler, tüketicinin seçiminde doğrudan ya da simgesel olarak
etkilidir. Tüketici, yiyecekten içeceğe, giyim kuşamdan eğlenceye dek bu değerlere göre
yönlenir. Tüketici içinde bulunduğu grupların değerlerini simgesel boyutta da olsa yansıtma
gereğini duyar.
Örgütsel Davranış
Bu alan işletmelerdeki, kamu örgütlerindeki ve toplumsal eylem gruplarındaki
davranışları çözümleyerek, pazarlamacılara ve yetkililere yararlı bakış açıları getirir.
Tüketicileri etkilemek isteyen ilgililerin çoğunluğu örgütlerde çalışır. Örgütlerle tüketicilerin
ilişkilerinde geçerli olan davranış ilkeleri ve davranış biçimleri, tüketicilere yaklaşımda önem
kazanacaktır. Değişim, örgütler ve tüketiciler arasında olduğuna göre, örgütsel davranışa ilişkin
oluşumlara yer vermek kaçınılmazdır.
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Uygulamalar
1) Tüketici davranışı kavramının ne olduğunu ve bu kavramın hangi bileşenlerden oluştuğunu
(özelliklerini) açıklayınız.
Çözüm:
Tüketici davranışı, bireylerin ya da grupların istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için ürünleri, hizmetleri,
düşünceleri ya da deneyimleri seçmesi, satın alması, kullanması ya da elden çıkarması ile ilgili süreçleri
ve bu süreçleri etkileyen faktörleri inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanabilir.
Tüketici davranışına ait özellikleri yedi ana konuda toplamak mümkündür.
1.

Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır.

2.

Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.

3.

Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur.

4.

Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir.

5.

Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir.

6.

Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir.

7.

Tüketici davranışı farklı kişiler için, farklılıklar gösterebilir.

2) Tüketici davranışlarının diğer 5 bilim dalıyla olan bağlantılarını açıklayınız.
Psikoloji: Bireylerin dünyaya bakışlarındaki bireysel süreçleri irdeler. Bireylerin güdülenmeleri,
algılamaları, öğrenmeleri, tutumları ve karar vermeleri psikolojik yönü ortaya koyar.
İktisat: İktisat, tüketicinin kullandığı karar verme sürecini ve buna göre yaptığı seçimi değerlendirir.
Toplumbilim (Sosyoloji): Bireyler aile, arkadaşlar, iş ortamı, çeşitli gruplar ve alt gruplar içinde etkin
ya da edilgin biçimde yer alırlar. Bütün bunlar tüketicinin toplumsal yapısının oluşumunu etkiler.
Antropoloji: Bu dal, kültür ve değerlerin tüketici davranışı üzerindeki etkilerine yoğunluk verir. Bireyin
içinde bulunduğu her toplumsal grup, kendi kültürel geleneklerine ve davranış değerlerine sahiptir. Bu
değerler, tüketicinin seçiminde doğrudan ya da simgesel olarak etkilidir.
Örgütsel Davranış: Bu alan işletmelerdeki, kamu örgütlerindeki ve toplumsal eylem gruplarındaki
davranışları çözümleyerek, pazarlamacılara ve yetkililere yararlı bakış açıları getirir.
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3) Tüketici davranışını belirleyen bireysel ve çevresel etkenler nelerdir, açıklayınız.
Bireysel (psikolojik) etkenler ve toplumsal- kültürel (sosyokültürel) etkenlerdir. Birinci ana grupta yer
alan bireysel etkenler algılama, öğrenme ve bellek, güdülenme, kişilik, yaşam biçimi ve tutumlardır.
İkinci ana grupta yer alan toplumsal- kültürel etkenler ise grup etkisi, aile etkisi, kişisel etki ve
yeniliklerin yayılması, toplumsal sınıflar, kültür etkisidir.
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Uygulama Soruları
1) Tüketici davranışı kavramının ne ifade ettiğini ve bu kavramın sahip olduğu özellikleri
konusunu tartışarak açıklayarak.
2) Tüketici davranışı kavramının satın alma faaliyetleri üzerindeki etkileri nelerdir, bu
kavram satın alma konusunda bireyler üzerinde ne gibi etkilerde bulunur, açıklayınız.
3) Bildiğiniz üzere tüketici davranışı kavramı diğer bilimler ile etkileşim halindedir.
Tüketici davranışı kavramını psikoloji bilimi açısından değerlendirerek, açıklayınız.
4) Tüketici davranışı kavramının bireysel ve çevresel etkenler çerçevesinde
değerlendirerek, bu etkenlerin tüketici üzerindeki etkilerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışları ile ilgili en temel bilgilerin verilmiş olduğu bu bölümde
öncelikli olarak tüketici davranışı kavramının tanımına ve özelliklerine değinilmiştir.
Tüketici davranışı, bireylerin ya da grupların istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için
ürünleri, hizmetleri, düşünceleri ya da deneyimleri seçmesi, satın alması, kullanması ya da
elden çıkarması ile ilgili süreçleri ve bu süreçleri etkileyen faktörleri inceleyen çalışma
alanı olarak tanımlanabilir. Tüketici davranışı, tüketicinin yalnızca malı alıp, karşılığını
ödediği andaki olan bitenle ilgilenmez. Kuşkusuz değişim (parayı verip karşılığında ürünün
alınması) tüketici davranışında önemlidir; ancak tüketicinin satın alma öncesinde, satın
alma sırasında ve satın alma sonrasında karşılaştığı tüm oluşumlar tüketici davranışı
kapsamına girer. Bu davranış bireylerin isteklerinin oluşum süreci ve bunun satın alma
isteğine dönüşümü kapsamında bize bilgi vermektedir. Tüketici davranışı tanımından sonra
tüketicinin satın alma sürecindeki adımlarına dikkat çekilerek satın alma öncesi faaliyetler,
satın alma faaliyetleri ve satın alma sonrası faaliyetleri olarak 3 ana başlıkta tablo halinde
adım adım incelenmiştir. Satın alma, tüketim sürecinin sadece bir aşamasıdır ve tüketici
davranışını bununla sınırlandırmak önemli bir eksikliktir. Bu nedenle karar sürecinin
incelenmesi gerekmektedir. Karar sürecinin incelenmesi tüketicilerin neden, nasıl ve ne
satın aldıklarını açıklamada oldukça yararlıdır. Satın alma ile karar süreci bağlantılı
işlemektedir. Tüketiciler neden, nasıl ve ne satın alacaklarına önem göstermektedir ve karar
süreci bu durumu açıklayarak tüketicileri muallaktan kurtarıp harekete geçmelerini
sağlamaktadır.
Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri genel olarak kültürel faktörler, sosyal
faktörler, psikolojik faktörler ve kişisel faktörler olarak dört genel başlıkta minimize ederek
bu faaliyetlerin tüketici davranışına etki eden yönleri öğrenilmiştir. Tüketici davranışlarına
etki eden faktörler; bireysel faktörler ve çevresel faktörler olarak açıklandıktan sonra bu
faktörlerin etkileşim sahaları incelenerek tüketici davranışına olan etkileri açıklanmıştır.
Birinci ana grupta yer alan bireysel etkenler algılama, öğrenme ve bellek, güdülenme,
kişilik, yaşam biçimi ve tutumlardır. İkinci ana grupta yer alan toplumsal- kültürel etkenler
ise grup etkisi, aile etkisi, kişisel etki ve yeniliklerin yayılması, toplumsal sınıflar, kültür
etkisidir. Çevredeki bu etkenlerle tüketici arasında bir bilgi akışı vardır. Kişisel ya da
kitlesel olan bu bilgi akışı tüketici seçiminin olası biçimini ve yönünü belirlemektedir. Bu
akış her iki ana etken grubu için de geçerlidir ve karşılıklı etkileşim söz konusudur. Tüketici
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davranışında ele alınan ürün kavramı dediğimizde gereksinme ve istekleri karşılayan
değişime konu olan her türlü ekonomik değeri anlarız. Ürün somut ya da soyut nitelikte
olabilir. Örneğin, okuduğumuz kitap somut nitelikte bir üründür, maldır. Ürün kavramında
somut olmayan ya da soyut dediğimiz ürünler de karşımıza çıkar. Bu ürünler de belli
biçimlerde gereksinimlerimizi karşılar. İzlediğimiz bir futbol maçı, dinlediğimiz bir müzik
parçası bizi dinlendiren, eğlendiren, duygulandıran ürünlerdendir. Gittiğimiz tatil yöresi de
bu anlamda bir üründür. Bir düşünce de bizim gereksinmemizi karşılar. Ürünün en yaygın
biçimlerinden biri de hizmetlerdir. Yurtta konaklama, ulaşım vb gibi durumlar hizmet
kavramı içinde anılmaktadır. Sonuç olarak bir yanda ürünler, bir yanda bunları üreten ve
pazarlayan işletmeler ve bir yanda da bunları tüketme arayışı içinde olan bireysel ya da
kurumsal tüketiciler bulunur. Tüketici davranışları bunların ortak kesişme noktalarından
meydana gelmektedir. Bu bölümde tüketici davranışlarının öbür bilim dallarıyla olan
ilişkilerine de değinilmiştir. Tüketici davranışı uygulamalı bir daldır. Başka dallardan
kuram ve bilgileri alır, kullanır. Örneğin; psikoloji, iktisat, toplumbilim (sosyoloji),
antropoloji ve örgütsel davranış yararlanılan başlıca dallardır. Tüketici davranışlarının bu
bilim dallarıyla olan ilişkisi “tüketici davranışları kavramını” daha iyi anlamlandırmakta
bize yardımcı olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışına ait özelliklerden biri değildir?
a) Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır.
b) Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.
c) Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur
d) Tüketici davranışı sadece satın alma faaliyetinden oluşur.
2) Aşağıdakilerden hangisi somut ürün değildir?

a) kitap
b) giysi
c) tatil
d) telefon
3) Aşağıdakilerden hangi bilim dallarıyla tüketici davranışlarının ilişkisi yoktur?

a) psikoloji
b) antropoloji
c) sosyoloji
d) tıp
4) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını belirleyen bireysel faktörlerden değildir?
a) toplumsal sınıflar
b) öğrenme ve bellek
c) kişilik
d) yaşam biçimi
5) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını belirleyen çevresel faktörlerden değildir?

a) aile etkisi
b) algılama
c) kültür etkisi
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d) grup etkisi
6) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarına etki eden faktörlerden değildir?
a) kültürel faktörler
b) sosyolojik faktörler
c) ekonomik faktörler
d) psikolojik faktörler

Cevaplar: 1-D 2-C 3-D 4-A 5-B 6-C
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2. ALGILAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Algılama ile tüketici davranışındaki bireysel etkenler incelenecek.

2.2.

Algı sürecinin üç önemli aşaması olan uyaranların alınması, düzenlenmesi ve

yorumlanması konuları öğrenilecek.
2.3.

Tüketicilerin yaşamı anlamlandırırken içinden geçtikleri algı süreçlerini ve algı

ile ilgili kavramları ele alınacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Algılamada bireysel farkları ve Algısal seçimde etkili olan etkenleri açıklayınız.
2) Algılama kavramının ne olduğunu ve Algı örgütlemede temel ilkelerin neler olduğunu
açıklayınız.
3) Algılama ve beş duyumuzun neler olduğunu açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Algılama ile ilgili temel Algılama kavramının ne
kavramlar
olduğu zemininde tüketici
davranışındaki
bireysel
etkenler ve algı ile ilgili
kavramlar ele alınacaktır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü sorular ve
alıştırmalar ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar







Algılama
Algıda seçim
Algı örgütleme
Algıda yorumlama
Beş duyu
Bilinçaltı algılama
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Giriş
Algılarımız günlük yaşantımızda yalnızca alım öncesi ve alım sırasındaki yorumlarımızı
değil, alım sonrasındaki yorumlarımızı ve davranışlarımızı da etkiler. Algılama konusunda
en önemli kavramlar olarak algı ve duyumdan söz edebiliriz. Algı, bir bireyin Dünya’yı
anlamlı ve tutarlı bir bütün haline dönüştürürken geçtiği; uyaranları seçme, organize etme
ve yorumlama süreci olarak tanımlanabilir. Duyum ise bir uyaranın duyu organları
tarafından alınmasıdır. Bu bölümde algılama kavramının ne olduğu zemininde algılama
sürecinin anlamı, algılamada bireysel farklar, algıda seçim, algı örgütlemede temel ilkeler,
algıda yorumlama, algılama ve beş duyumuz gibi konuların tanımı yapılıp bunların hangi
bileşenlerden oluştuğuna değinilecektir.
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2.1. ALGILAMA
Algılama, kişilerin beş duyu organı aracılığıyla çevrelerini anlamaya çalışma sürecidir.
Algılama objektif değil, sübjektiftir, kişiden kişiye değişir. Duyu organları çevrede var olan
bilgileri toplamak için bir araç niteliğindedir. Nitekim tüketiciler ürünleri satın almadan önce
onları görmek, dokunmak, duymak, koklamak veya tatmak, bir başka değişle, onları
duyumsamak isterler. Bunun altında yatan neden, tüketicinin algıladığı risk düzeyini azaltma
isteği ve ihtiyacını en iyi tatmin edecek çözümü bulma çabasıdır. Bu duyumsama sonucunda
kişi beklentileri, geçmiş deneyimleri ve güdüleri ile paralel olarak algılama sürecini başlatır.
Burada beş duyuya hitap eden görüntüler, sesler, tatlar, kokular, dokunmalar ile kişisel
uyarıcılar olan beklentiler, güdüler ve geçmiş deneyimler genel anlamda uyarıcılardır. Ürünler,
markalar, ambalajlar, reklamlar, mağaza dizaynları birer uyarıcı niteliğindedir. Tüketiciler
uyarıcı ile fiziksel olarak ilişkiye girdiklerinde ise uyarıcılara maruz kalırlar. Bu noktada duyu
organları çevreden gelen girdilere maruz kalmaya aracılık yapan temel unsurlar olup, duyu
organları aracılığı ile duyumsama gerçekleşir. Bunun sonucunda ise tüketici kişisel faktörler ve
uyarıcının yapısına bağlı olarak çevreden gelen uyarıcıya dikkat gösterir, yorumlar ve bir tepki
verir. Bu bağlamda kişisel faktörler olan beklentileri etkileyen geçmiş deneyimler ve güdüler
algılama sürecini bir taraftan kişiye özel yaparken, uyarıcının yapısı da kişinin uyarıcıya
gösterilecek olan dikkati, dolayısıyla tüketicinin algılama sürecini etkiler.
Sonuç olarak; duyulara hitap eden faktörler algılama sürecinde önemli bir rol oynar.
Dünyamızı anlamlı ve tutarlı hale dönüştürürken insanlar, nesneler, kokular, sesler, hareketler,
tatlar ve renkler birer uyaran olarak karşımıza çıkarlar. Pazarlama açısından; mağazalar,
ürünler, markalar, ambalajlar, reklamlar, satış elemanları ya da raflar uyaran olarak görev
yaparlar. Uyaranlar ise duyu organlarımızı (göz, kulak, dil, deri ve burun) devreye sokar. Bu
noktadan hareketle, algılama konusuna değinirken inceleyeceğimiz ikinci kavram “duyum”
olacaktır.
Duyum, bir uyaranın duyu organları tarafından alınmasıdır. Doğaldır ki, günlük
yaşantısında pek çok uyaran ile karşılaşan bir birey, her uyaranı ayırt edemez. Bu nedenle de
alınan uyaranlardan yalnızca bazılarının duyumsandığını belirtmekte yarar vardır. Duyum
rengin açıklığı-koyuluğu, sesin tizliği, kumaşın yumuşaklığı gibi değerlendirmelerimizi
şekillendirir.
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Algılama ve dolayısıyla tüketicilerin satın alma davranışlarında önemli etkiye sahip olan
dokunma duyusu ise özellikle ürün değerlendirme ve mağaza algılamasında önemlidir.
Elektronik eşyalar, giysiler gibi ürünlerde tüketiciler, dokunulmasına izin verilen ürünleri satın
almayı tercih ederler. Dokunma duyusu pürüzsüzlük, sertlik, sıcaklık, ağırlık gibi gözlemle elde
edilemeyecek bilgileri tüketiciye sunarak onların algılama biçimini etkilemektedir. Nitekim sert
olan kot kumaşları erkeksi, hafif kumaşlar kadınsı olarak algılanmaktadır. Dokunma girdisi
ayrıca kalite algısını da etkilemektedir. Dokunma duyusu mağaza algılaması açısından da önem
taşımaktadır. Bir restoranda kullanılan kaşık ve çatalın ağırlığı, peçetelerin dokuması,
bardakların kalınlığı veya içilen içkiye göre inceliği, oturulan sandalyenin rahatlığı, tüketicinin
mağaza algılamasını etkileyerek yenilen yemekten daha fazla tatmin olmasını sağlamaktadır.

2.2. ALGI TÜRLERİ
Algı türlerini genel bir ayrımla algıları iç ve dış algı şeklinde sınıflandırabiliriz. Algıları
iç ve dış olarak ayırmak, algılamanın doğru kavranması bakımından önemlidir. Algılama için
uyarana ihtiyaç vardır; ancak bu uyaran olmadıkça algılama olmaz anlamına gelmez. Algılama
için her zaman dış uyaranların olması gerekmez; benliğin bilinç aracılığı ile kendi durum ve
eylemleri hakkında elde ettiği bilgi ve uyaranlar vardır ki bunların algılanması için kişinin iç
melekleri devreye girer. Buna iç algı denmektedir. Buna göre dış algılama için bir dış uyarana
ihtiyaç varken, iç algılar için bu uyarana ihtiyaç yoktur.
Nesnelerin insan aklında meydana gelen şekilleri ve görüntüleri vardır. Bunlara dış algı
denir. Dış algı, dış dünyada ki nesnelerin insan zihninde ki resimlerine ilişkin algıdır. Bu tür
algılar gerçektir ve gerçeğin görüntüleridir. Algılar genellikle aşağıda ki gibi dörtlü bir ayırıma
tabi tutularak incelenmektedir.



Duyu Algısı: Eşyaya ait özelliklerin duyu organları aracılığı ile alınıp nicelik, nitelik,
yer ve durum gibi kategoriler hakkında bilgi sahibi olmasıdır.



Hayal Algısı: Eşyayı, yine duyu algısında ki özellikleriyle fakat bu kez ortada eşya
olmadan, onun gözden uzak olarak hayal edilmesi ve hatırlanmasıyla ilgili algılamadır.



Vehim ve Tikel Algı: Duyulara ilişkin tikel anlamların algılanmasıdır.



Akıl Algısı: Duyumsanmış şeylerde ki tikel veya tümel bütün soyut anlamların
algılamasıdır.
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2.3. ALGILAMA SÜRECİNİN ANLAMI

Algılama süreci 5 aşamadan oluşur. Bu aşamalar uyaran, duyum, izlenim, dönüt ve
anlamadır.
UYARAN: Uyaran (stimulus) ışık, ses, basınç ısı gibi fiziksel güçtür. Çevreden gelen fiziksel
güç, insanın duyu organlarını etkileyerek onlarda duyuşun başlamasına ve sürmesine yol açar.
Uyaran dış çevreden olduğu gibi iç çevreden de olabilir. Uyaran olmadan algılama süreci
başlamaz.
DUYUM: Çevremizde ki bilgilerin içeri alma sürecine duyum denilmektedir. Uyarıcıların
duyu organlarımızdan geçerek bize ulaşması bizim için öylesine olağandır ki uyarıcılardan
yoksun kalmanın ne derecede sarsıcı olacağını düşünemeyiz bile. Uyarıcı yoksunluğu içine
düşen insan şaşkınlık ve duygusal rahatsızlık hissetmekte, kendine bir yöne çizememekte telkin
ve baskı karşısında aciz kalmakta ruhsal çöküntüye düşmemek için, geçmiş yaşantılarını
düşünmeye başlamaktadır.
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İZLENİM: Kimi kez duyu organları algılamaya yetecek güçte duyum alamazlar. Çevreden
gelen uyaranlar, anlamaya yetecek güçte olmadığından insanda yalnızca izlenim bırakırlar.
İzlenim; uyaranların bireyce tam anlaşılmamış etkileridir.

Algılama sürecinin izlenim

aşamasında bırakılmaması gerekir yoksa önyargı oluşur.
DÖNÜT: İnsan, izlenim aşamasında, belirsizlikten, yanılgıdan, önyargıdan ve ikircilikten
kurtulmak için edindiği duyumu yorumlayarak değerlendirmeye çalışır. Bu değerlendirmenin
sonunda insan edindiği duyumdan ‘dönütler’ alır.
ANLAMA: Bu son aşamada algılama süreci tamamlanır. İnsan bir anlama ulaştığında
davranışına temel olacak bir algıyı edinir.

Algılama Sürecini Etkileyen Faktörler:


Algılayan kişinin kişiliği, tecrübeleri,



Algılananın özellikleri,



Algılama ortamı,

2.4. ALGIDA SEÇİM
Her an sayılamayacak kadar çok sayıda uyaran ile karşı karşıya olduğumuzdan ve bunlardan
yalnızca birkaçının belirgin olarak algılandığından söz etmiştik. Her akşam televizyonda dizi
aralarında seyredilen deterjan reklamlarını evin erkeği, otomobil yağları reklamlarını da evin
hanımı fark etmez. Çünkü bildiğimiz gibi, uyarıcılar belli bir süzme düzeneğinden geçirilir ve
bu düzenekte bireyin “seçimleri” önemlidir.
Karar verme algılanmış bir probleme karşı bir tepki olarak ortaya çıkar.Algı:
 Problemin varlığından farkında olmayı
 Bilginin yorumlama ve değerlendimesini
 Sonuçlar ve analizler önyargısını etkiler
Kişi duymak istediğini, işine yarayanı duyar, görmek istediğini görür, anlamak istediğini anlar.
Algısal seçimde etkili olan etkenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Beklenti ve geçmiş deneyimler
– Gereksinmelere, değerlere ve amaçlara uygunluk
– Uyaranın yapısı
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2.4.1. Beklenti ve Geçmiş Deneyimler
İnsanlar beklentilerini gerçekleştirmek isterler. Beklenti, bireyin geçmiş deneyimlerden benzer
noktaları belirleyip bunlar ile gelecekte de karşılaşacağını ummasıdır.
2.4.2. Gereksinmelere, Değerlere ve Amaçlara Uygunluk
Karnımız açken yiyeceklere dikkat kesiliriz, ne zaman rejim yapsak daha çok yeriz. Bu nedenle
gereksinmelerimizin uyaranları algılamamızı sağladığını söyleyebiliriz.
2.4.3. Uyaranın Yapısı
Uyaranın yapısı konusunda en önemli ögenin “zıtlık” olduğunu söyleyebiliriz. Nesnenin
etrafındakilerden farklılığı (zıtlık), fark edilmesini arttırır. Zıtlıklar, uyaranların birbirlerinden
ayrılmasını sağlarken, benzerlik özelliği uyaranların grup olarak algılanmasına etki eder.

2.5. ALGILAMA VE BEŞ DUYUMUZ
Normal olarak algılamamızı belirleyen işlemlerin farkında olmayız. Sadece kendimizde
ve dış dünyada olup biten her şeyi görme, işitme, dokunma gibi bütün duyu organları
aracılığıyla algılıyoruz. Böylece biz eşyaları zihnimizde anlamlı bir bütün olması için biçim,
şekil, ses veya görüntü biçiminde organize ederiz. Algılama ne olursa olsun, bir birleşik
deneyimdir.
Algılamanın, bir uyaranın beş duyu organımızdan biri tarafından alınıp, zihinsel
sürecimize bir girdi olarak kayıt edilmesidir. Bir alışveriş merkezinde istenilen çay markası
aranırken değişik kategorideki ürünlerin önünden geçilir. Bu zaman diliminde mağazanın
ışıklandırması, kokusu, çalınan müzik de algılanır. Hatta bazen aldığımız uyaranları
yorumladığımızın ayırtına varamasak bile uyaranları yorumlayıp anlamlandırıyor oluruz. Bu
yeteneğimize dikkat öncesi işlem süreci denilir.
Duyu organlarımız ve algılama ilişkisi beşe ayırarak ele alabiliriz: Görme yoluyla
algılama, tat yoluyla algılama, dokunma algılama, koku yoluyla algılama, ses yoluyla algılama.
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2.5.1. Görme Yoluyla Algılama
Görme uyaranların alımında temel duyulardan birisidir. Araştırmalar renk ve
parlaklığının gözümüz tarafından alınmasında önemli ögeler olduğunu ortaya koyar. Görme
duyusu ile aldığımız işaretler, şekiller de algılama sürecimize giren uyaranlardandır. Örneğin,
şehirlerarası yol kenarlarındaki çatal bıçak, çeşme işaretleri gibi. Görme yoluyla algılamada
etkili olan ögelerden renkleri ve simgeleri ele alalım.
Tüketicilerin çevresinden gelen bilgilerin %80'ini elde eden görme duyusunu etkileyen
faktörler olan renkler, ışık, parlaklık, şekiller, ürün ve mağaza tasarımı ve düzenlemelerinin
hepsi müşterinin ruh halini (modunu) ve satın alma davranışını etkilemektedir. Roullet'e göre
bir mağazanın görsel yönünü oluşturan düzenlemesi dört fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu
fonksiyonlardan birincisi, “dikkat”tir. Şöyle ki, mağaza görsel tasarımı ile dikkat çekmektedir.
İkinci fonksiyon, “çekme ve etkileme” dir. Örneğin, etkili bir görsel tasarım, tüketiciyi
mağazanın içerisine çekecek ve etkileyecektir. “İyi oluş” (well-being) fonksiyonu ise
tüketicinin aradığı ürün ve bilgiyi kolayca bulabileceği anlamına gelmektedir. Son fonksiyon
ise “teklif edilen ile müşteri beklentisi arasındaki görsel uyum” fonksiyonudur.
İnsanların görsel bir objeyi keşfetmesi 45 milisaniyeyi (saniyenin binde biri) almaktadır.
Dolayısıyla, beyin ve gözler arasındaki bağlantı çok hızlı olduğundan görme duyusu algılamayı
etkileyen en güçlü duyu olmaktadır. Çevreden gelen görme duyusuna hitap eden nesnelerin
şekilleri ve konumları da yine algılamayı etkilemektedir. Örneğin; büyük nesneler, göz
hizasındaki raflardaki ürünler, sağ sayfalardaki reklamlar daha dikkat çekicidir. Görme duyusu
yoluyla algılamayı etkileyen bir diğer faktör ise ışık kaynağı ve yoğunluğudur. Doğal veya
yapay ışık duyumlamanın iyi gerçekleştirilmesini ve bir satın alma noktasında harcanan zamanı
etkilemektedir. Öte taraftan yapay ve yoğun ışıklar tüketicinin enerjisini etkilemektedir.

Renkler
Hepimiz geçmiş deneyimlerimizden, kültümüzden ve moda kavramından etkilenerek
renklere anlamlar yükleriz. Kırmızı kanın rengidir; bayrağa renk verir. Sarı altının rengidir;
zengin durur. Sözün özü renkler algılamada ipucudurlar. Örneğin, deodorant ambalajlarında
pembe ‘çiçek kokusu’, yeşil ‘okyanus kokusu’, kahverengi ise ‘baharatlı-vanilyalı’ kokuyu
işaret eder. Renk karışımları ile çok özel anlamlar yaratılabilir. Dove markasının rengi beyaz
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üzerine laciverttir, ancak siyah ambalaj ile “yıldız zamanları” konsepti ile gece ürünlerini
pazara sunmuştur.
Renkler ve şekiller, tanımlama ve ayırt etmenin en önemli yoludur. Bu bağlamda birçok
marka spesifik renklerle çağrıştırılır. Örneğin Milka mor, Coca Cola kırmızı, THY lacivert'tir.
Tüketiciler ismi görmese bile renkle ürün ya da markayı çağrıştırmaktadır. Ayrıca her renk
farklı duyguları tetiklemektedir.

Tablo 1.Renklerin tetiklediği duygular
Renk

Algı

Pazarlama Örneği

Kırmızı

Güçlü,

Yeşil

şehvetli, dışa dönük

tehlikeli,

heyecanlı,

sıcak, Coca Cola, Nestle
Garanti Bankası

Serin, sakin, doğal
Mavi

Serin-sakin,

hüzünlü,

saygıdeğer, Nivea

otoriter
Siyah

Soğuk, prestijli, sofistike

Eti Negro

Sarı

Lüks, zengin

Gold Card

Turuncu Sıcak, doğal, samimi

Advantage Card (HSBC)

Mor

Asalet, imparatorluk

Milka

Şeffaf

Temiz, saf-katıksız

Palmolive Duş Jeli

Renklerin sıcak ve soğuk olarak ikiye ayrıldığını biliriz. Sıcak renklerin (kırmızı, turuncu ve
sarı) heyecan, hareket isteği yarattığı, serin renklerinse (yeşil, mavi ve mor gibi) dinlendirip
rahatlattığı söylenilir. Bu bulgulardan hareketle renklerin yaşamın değişik alanlarında
kullanıldığı olur. Dikkat ettiniz mi? Hastanelerin badanası genelde yeşil ya da mavidir, gece
kulüplerinde bordo renkler egemendir. Departmanlı mağazalarda her katın farklı bir renge
boyanması uygulamalarına sık rastlanılır. Aşağıdaki tablo mağaza içi departmanlarda yeğlenen
renkleri ve yeğleme nedenlerini bulacaksınız.
Simgeler (Semiyotik)
İşaretlerin, simgelerin “anlamlar yüklenilmesi”ndeki rolünün incelendiği semiyotik
bilimi pazarlama ve tüketici davranışlarını anlamada bir hayli önemli olmaya başlamıştır.
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Örneğin, yaprak işareti doğa dostu ürünleri, dört halka iç içe Audi’yi, çilek mobilyayı
çağrıştırır.
Simgelerden yararlanma konusunda çok kullanılan bir pazarlama yöntemi ürün ve
hizmetlerin üstüne, ambalajına çizgi film karakterleri koymaktır. Yapılan bir araştırmada
üzerinde çizgi film karakteri bulunan bir ürünün öbürlerinden %30 daha fazla sattığı
bulunmuştur. Bu karakterlerin anımsanmayı kolaylaştırdığı açıktır. Disney gibi eğlence
endüstrisi tarafından yaratılmış bilinen karakterlerin kullanılmasının yanı sıra işletmelerin
kendi karakterlerini yarattıkları örnekler de hızla artmaktadır. Arçelik’in Çelik’i, Türkcell’in
Cell-o’su konunun ilk akla gelen örnekleridir.
Her tüketim davranışının aslında simgesel bir uzantısı vardır ve çevremize kim
olduğumuzu ve kim olmak istediğimizi iletmede araçtır. Ayağımızdaki ayakkabıdan tutun da
kolumuzdaki saate kadar çevremize ipuçları veririz. Size konuyu tüm açıklığı ile gösterebilmek
için, Mercedes otomobile sahip olan bir bireyin 20’li yaşlardaki bir sekreterden çok, 50’li
yaşlardaki bir yönetici olmasının beklendiği örneğini verebiliriz.
2.5.2. Tat Yoluyla Algılama
Tat duyusu ise fiziksel, sosyal hatta duygusal derecede insanların hayatında önemli bir
role sahiptir. Kültürden kültüre, hatta, aynı kültür içerisindeki kişiden kişiye değişebilen
algılanan tat, aslında diğer duyularla ilişkilidir. Algılama açısından tat duyusu en güçlü olarak
koklama duyusu ile ilişkilidir. Koku duyusu, tat ile birleşerek lezzet algısını oluşturur ve
hafızadakileri ve geçmiş deneyimleri böylece çağrıştırır. Görme duyusu ise özellikle renk, tat
algılamasını etkilemektedir. Renk yoğunluğu arttıkça tat yoğunluğu da artmaktadır. Ses de yine
tat duyusu ile ilişkilidir. Örneğin Coca Cola reklamlarında kapak açma sesi ve Coca Colayı
hızla içen kişi, izleyici de serinletici, ferahlatıcı içecek algısını yaratmaktadır. Yapılan bir
araştırmaya göre mikrofon önünde yenen cipsin sesi, tüketicilerce ısırma sesi ne kadar yüksek
çıkarsa o kadar taze olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla tat ses duyusu ile birlikte de algılamayı
etkilemektedir. Tat duyusu özellikle dokunma ihtiyacı olan tüketiciler için dokunma duyusu ile
birlikte algılamayı etkilemektedir. Zira cam şişede olan su, plastik şişede olan suya göre daha
kaliteli olarak algılanmaktadır.
Süper marketlerde ürün tattırma stantları ilk deneyim, markaya yönelik olumlu tutum
geliştirme gibi noktalar açısından hayli önemlidir. Diş macunu gibi ürünlerde nane yoğunluğu
ağız kokusunu giderme, ferahlık verme değerlendirmelerinde ipucu olurken, çikolatalı
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pudinglerde çikolata miktarı, çikolatalarda kakao miktarı kalite göstergesi olabilmektedir. Tat
konusundaki bir başka ilginç örnek, soya fasulyesinin tat benzerliği nedeni ile kırmızı etin
alternatifi olarak işlenip pazara sunulmasıdır.
2.5.3. Dokunma Yoluyla Algılama
Dokunma da öteki duyular gibi tüketici davranışlarını yönlendirmede önemli bir
etkendir. Kişilerin dokunma ile duygu alışverişini geliştirdikleri, rahatladıkları, yatıştıkları
bilinmektedir. Dokunma satışların hızlandırılmasında önemli bir etmen olarak ele alınır.
Satın almadan önce ürüne dokunma gereksinmesi duyarız. Özellikle bir ürünün en
önemli yönü dokunma duyusuna bağlı özellikler olduğunda bunu duyumsamak isteriz. Örneğin,
satın almadan önce havlulara dokunuruz. Bir araştırmada bir havlunun ortalama altı alışverişçi
tarafından dokunulduktan sonra satıldığını belirlenmiştir. Yatak örtüleri, giysiler, tene değen
losyon, krem gibi ürünler dışında çantalar, bıçaklar, otomobiller de dokunularak satın alınırlar.
Dokunma davranışı alışveriş için oldukça önemli olsa da satış ortamlarının bunu pek de
kolaylaştırmadığı söylenilebilir. Ambalajlar ilk satın alanın açacağı biçimde (doğal olarak)
tasarlanmakta, ürünler poşetlenip raflara konulmakta, satış görevlileri de ürün bozulur endişesi
ile denettirmek istememektedir. Oysa dokunma yolu ile ürüne yönelik ipucu elde eden tüketici,
hem satın almaya hem de alım sonrası doygunluğa daha yakındır ve bu nedenle dokunma
gereksinmesi anlayışla karşılanmalıdır.
Örnek ürün dağıtılması, raflara deneme ürünleri konulması, dokunmayı kolaylaştırıcı
raf düzenlemeleri yapılması, kumaş parçalarının, boya dokularının basılı reklamlara
iliştirilmesi, ambalajların el yapısına uygun olarak tasarlanması pazarlamanın başarısını
arttıracaktır.
2.5.4. Koku Yoluyla Algılama

Günlük olarak tecrübe edilen duyguların yaklaşık % 75'i kokular aracılığıyla ortaya
çıkmaktadır. Koklama duyusu beyinde duyguları ve hafızayı kontrol eden limbik sistemin
üzerinde doğrudan etkilidir. Yapılan araştırmalara göre insanlar ortalama olarak 10.000 kokuyu
hafızalarında tutabilmekte ve bir yıl sonrasında bile hafızadaki kokuların % 65'ini
hatırlayabilmektedirler. Bu hatırlama oranı görsel objeler için ise üç ay sonra yaklaşık % 50'dir.
Bu bağlamda, insanlar kokulara duygusal anlamlar yüklemektedir. Bir başka değişle kokular
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duyumların yorumlanmasında önemli ipuçları görevi görürler. Nitekim vanilya kokusu daha
seksi, sabun kokusu daha masumdur. Koku doğrudan duygular üzerinde etkili olduğundan ve
hafızada uzun süreli olarak depolandığından algılama sürecinde oldukça etkili olmaktadır.
Kokular uyaranların yorumlanmasında önemli bir ipucu olabilmektedir. Etin kokusu
tazeliği ele verir, şarabın kokusu kalitesini ortaya koyar. Girdiğimiz ortam sigara kokuyorsa
orda zaman geçirme isteğimiz azalır. Birey olarak güzel kokuları sever ve güzel kokmak isteriz.
Günümüzde her yıl pazara otuz kırk çeşit yeni parfüm sürülmektedir. Parfümlerin bireyi
yansıttığını söyleyen reklamlar yayınlanır. Sizin için birkaç örneği aşağıda derledik.
Pazarlamada koku kullanımı hayli önemli olmaya başlamıştır. Alışveriş ortamının
(atmosferinin) güzel kokular ile kokulandırmasının tüketicilerin duygularını etkilediği
bilinmektedir. Perakendeciler bazı kokuların müşteri çektiğini bilir. Koku kullanımının en
bilinen örnekleri süpermarketlerdeki fırın ve pasta reyonlarıdır. Fırından yeni çıkan ekmek
kokusu alışveriş sepetlerinin dolmasında etkili olmaktadır. Her işletmenin kendine özgü kokusu
olduğu ve olması gerektiğini biliriz. Parfümeri parfüm, eczane antiseptik, ayakkabıcı deri,
antikacı küf kokar. Çünkü bu kokular o işletme ile örtüşen, ortamda varlığı doğal karşılanılan
hatta müşteri tarafından aranılan kokulardır. Buna ek olarak, ortama uymayan ve hoş
karşılanmayan kokulardan da söz edilebilir. Rutubet kokusu, bozulmuş sebze kokusu gibi. Bu
noktada mağaza temizliği ve bakımı öncelikli hale gelir. Başka bir konu ise havalandırmadır.
Mevsimin, hatta günün koşullarına yönelik mağaza içindeki ziyaretçi sayısı da dikkate alınarak
belirli bir nem, ısı ve koku dengesinin sağlanması gerekir.
Alışveriş ortamlarında, uygulanacak kokulandırmanın başarılı olabilmesi için kullanılan
kokunun hoş bir his yaratmasının yanı sıra ortama-temaya uygun olması da gerekir. Erkeklere
yönelik ürünler satanların taze ya da baharatlı kokular; kadınlara yönelik ürünler satanların
meyve, sabun ya da çiçek kokuları; çocuk ürünleri satanların pudra kokular kullanılması
önerilebilir. Bir mağazada, bayan iç çamaşırlarının satıldığı reyona uyan bir koku kullanılmış,
çamaşır satışlarının arttığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte o reyona çok yakın bayan iş
kıyafetleri (tayyör gibi) reyonunda satışların azaldığı bulunmuştur. İşte bu noktada önemli olan,
hoş kokuları kullanmasın yanı sıra mağaza içindeki farklı reyonlardaki ürünlerin imajlarına ve
algılamalarına yardımcı olacak bir uygulama ile koku yaymak olmalıdır.
Bir kokunun yaratacağı etki bireyden bireye değişir. Kimileri için hoş olan bir koku
öbürlerine hiç hoş gelmeyebilir. Bu ise kokunun pazarlamada etkin bir şekilde kullanımını
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zorlaştırmakta, mağaza ve ürün kokulandırmasının dikkatli bir şekilde planlanmasını
gerektirmektedir. Kokuya alerjisi olan tüketicilerin olabileceği gerçeği de unutulmamalıdır.
Çamaşır suyu kokusuna alerjisi olan bireylere on binde bir de rastlanılsa, hayli dikkat etmek
gerekir. Batıda bir süpermarket bu tür alerjisi nedeni ile boğulan bir müşterisi nedeni ile
üzüntülü günler yaşamıştı. Aslında bu, kokusuz ürünlerin pazara sunulması fırsatını yaratabilir.
Bir başka önemli nokta ise bazı kokuların tüketicilerin üzerinde olumsuz etki
yaratabileceği, hatta sevilmeyeceği gerçeğidir. Aseton, hastane, ilaç, benzin, çamaşır suyu,
dezenfektan gibi ürünlerin kötü koktuğunu bilirsiniz. Çok sağlıklı olduğu söylenilen ama sosyal
yaşantımıza darbe vuran soğan ve sarımsak kokusuna ne demeli? Bu olumsuzluklar
pazarlamacılar için birer fırsattır ve artık günümüzde çiçek kokulu, çam kokulu çamaşır suları
pazarda yer almaktadır. Ağız yıkama suları, deodorantlar, sigara kokusunu emiciler konunun
bilinen örnekleridir, o nedenle daha ilginç birkaç örneği dikkatinize getirelim: Artık çiçek
kokulu tuvalet kağıtları, gül kokulu otomobil lastikleri bile pazara sunulmuştur.
2.5.5. Ses Yoluyla Algılama

Algılamada rol oynayan sesler ise; hisleri, duyguları ve müşteri bilişini yaratarak
tüketicinin ruh halini ortaya çıkartmaktadır. Bir mağazadaki müziğin yüksekliği, temposu, tarzı,
dokusu ses duyusuna hitap ederek algılamayı etkilemektedir. Hızlı müzikler tüketiciyi enerjik
bir ruh haline sokar ve bu nedenle hızlı trafik akışının beklendiği mağazalarda hızlı tempolu
müzikler tercih edilir. Sesler, algıları düzenlemeye yardımcı olacak ipuçlarını da taşırlar.
Otomobilin kapısı kapandığında çıkan sesin tokluğu, porselene vurulan çatalın çıkardığı ses
ürünün kalitesine dair dışsal ipuçlarını barındırır.
Kulağımıza gelen sesleri de yaşamı anlamlandırırken kullanırız. Hababam Sınıfı’nın
müziğini anımsayın. Müzik hızlı tempo ile çalındığında şen şakrak bir hava estirirken,
yavaşlatıldığında hüzün verir. Sesler duygulanım yaratır. Şu sıralar dinlendirici kuş seslerinin,
okyanus dalgasının seslerinin kayıt edildiği CD’ler pek popülerdir. Sesin yüksekliği onun
algılanılmasında son derece önemlidir. Yüksek müzikler, ortama uymayan sesler, tiz ya da kalın
sesler hemen fark edilir. Raf düzeneklerine ses yerleştiren firma örnekleri Türkiye’de ender
olsa da gelecek günlerde sayılarının artacağı kuşkusuzdur.
Müziğin temposu, biçimi, dokusu ve sevilirlik derecesi gibi bazı unsurları olduğu da
bilinir (Bruner, s. 94-104). Hızlı müzikler enerji verir, bu nedenle hızlı trafik akışının beklendiği
43

mağazalarda hızlı tempolu bir müzik çalınabilir. Alışveriş merkezi restoranlarında özellikle
öğün saatlerindeki kalabalıkla başa çıkmanın yolu temposu hızlı müzik yayınlamak olabilir.
Yavaş temponun ise satışları yükseltici etkiye sahip olduğu düşünülmektedir.

2.6. ALGILAMA VE PERAKENDECİLİK
Tıpkı öbür işletmeler gibi perakende işletmelerinin de sattıkları ürünlerin algılanış
biçimini ve tüketicilerin nerede alışveriş yapacaklarına yönelik kararları etkileyecek imajları
vardır. Ürünlerin Beymen’den, Network’ ten, Fabrika’dan ya da Boyner mağazalarından
alınmasının farklı algılamalar yarattığını biliriz. Üstelik saydığımız markalar tek bir zincirin
farklı halkaları olmasına karşın algılanışları farklıdır.
İmaj: Tüketicinin, bir ürün, bir kurum, bir marka, bir işletme ya da bir kişiyi gerçekle uyan ya
da uymayan algılama biçimidir. Pazarlama amaçları açısından bir şeyin imajı onun aslında ne
olduğundan daha önemli olabilmektedir.
Pazarlamada algılanan imajın ne olduğu belirlerken algı haritaları yaygın olarak
kullanılır. Algı haritası, farklı markaların iki farklı boyutta tüketicilerin zihninde sahip oldukları
imajı grafikleyen şekillerdir.
Fiyat stratejileri kıyaslanarak yapılan bir başka araştırmada, çok sayıda ürünü düşük
oranlı indirim yaparak satan mağazaların, az sayıda üründe yüksek oranlı indirim yapan
mağazalara göre daha düşük fiyatlı olarak algılanıldığı bulunmuştur. Bunun anlamı ise şudur:
Yoğun rekabet yaşanan dönemlerde sıklıkla, çok sayıda üründe büyük indirimler yapmak
mağazanın imajını istenmedik bir biçimde değiştirebilir.
Mağazada bulundurulan ürün çeşitleri de mağaza imajını etkiler. Örneğin
süpermarketler tüketicilerin kendilerinden alışveriş yapmak istemeyecekleri kaygısı ile ürün
çeşitlerini azaltma konusunda isteksiz olurlar. Bununla birlikte oldukça az sayıda ürün
bulundurduğu halde başarılı olmuş süpermarket zincirleri olduğunu biliyoruz. Bu konudaki bir
örnek de uzmanlaşmaya gitmiş tekstil mağazalarıdır. Yalnızca jean satan Mavi’nin başarısı çok
konuşulanlardan olmuştur. Açıktır ki mağazanın sunduğu yararlar sattıkları ürün çeşitlerinden
daha önemlidir. Tüketicinin almak istediği ürün türü onun mağaza seçimini etkiler. Bunun tam
tersi de zaman zaman doğru olur. Tüketicinin bir ürüne ilişkin düşünceleri, ürünün nereden
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alındığı bilgisinden de etkilenir. X mağazasından alınmış “ortalama bir ürün” kaliteli
algılanıyor olabilir.
Algılama konusunu ele alırken, fiyata, ürüne ve üreticisine, üretilen ülkeye, reklam ve
tutundurma çabalarına yönelik algılardan da söz edilebilir. Ucuz ürünlerin kötü performans
göstereceğini, Japonların ürettiği otomobillerin elektronik donanımının iyi olacağını, çok
reklam yapan işletmelerin uzun ömürlü olduklarını beklemek algılamalarımızla ilgili örnekler
olabilir.
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Uygulamalar
1) Algılamada bireysel farkları ve Algısal seçimde etkili olan etkenleri açıklayınız.
Çözüm:
Çevresel ve içsel uyaran birlikteliği, algılamanın bireye özgü olmasına yol açan ana
nedenlerden birini oluşturmaktadır. Buna ek olarak, bireylerin duyum yeteneğini etkileyen
çeşitli ögeler algılama farklılıkları yaratır; Bireyin duyusal organlarının kalitesi (görme,
işitme yeteneği gibi), uyaranın yoğunluğu, uyaranın sıklığı ve uyaranın zamanı bireyin
duyum yeteneğini etkiler. Algısal seçimde etkili olan etkenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
– Beklenti ve geçmiş deneyimler
– Gereksinmelere, değerlere ve amaçlara uygunluk
– Uyaranın yapısı
2) Algı kavramının ne olduğunu ve Algı örgütlemede temel ilkelerin neler olduğunu
açıklayınız.
Çözüm:
Algı, bir bireyin Dünya’yı anlamlı ve tutarlı bir bütün haline dönüştürürken geçtiği;
uyaranları seçme, organize etme ve yorumlama süreci olarak tanımlanabilir. Algı
örgütlemesinde temel ilkeler ise şekil zemin ilişkisi, gruplandırma ve tamamlama ilkeleridir.
Şekil-Zemin İlişkisi: Birey bir grup uyarandan etkilendiğinde ana öge (şekil) ile arka
plandaki ögeleri birbirinden ayırarak, önceliği ana ögeye verir. Gruplama, Algılamada başka
bir örgütleyici eğilimdir. Birbirine yakın olan, kullanım yerleri benzer olan ürünler
gruplanarak algılanırlar. Tamamlama Eğilimi ise kişinin kopuk parçalar yerine bütünü
algılayacağını açıklar.
3) Algılama ve beş duyumuzun neler olduğunu açıklayınız.
Çözüm:
Duyu organlarımız ve algılama ilişkisi beşe ayırarak ele alabiliriz: Görme yoluyla algılama,
tat yoluyla algılama, dokunma algılama, koku yoluyla algılama, ses yoluyla algılama.
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Uygulama Soruları
1) Algılama sürecinin nasıl ilerlediğini açıklayınız.
2) Alışveriş edenlerin mutlak eşiğinin bilinmesi hangi bağlamda gereklidir belirtiniz.
3) Algısal seçimde etkili olan etkenlerden uyaranın yapısı konusunda en önemli öge nedir,
açıklayınız.
4) Bireylerin algılamalarını saptıracak, değiştirecek çeşitli etkiler içerisinde genel olarak
uzun dönemli olan etken nedir, açıklayınız.
5) Bilinçaltı algılama en çok hangi sektörlerde kullanılmaktadır belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Algılama ile ilgili en temel bilgilerin verilmiş olduğu bu bölümde genel olarak algılama ve
algı kavramı esas alınarak algılama sürecinin anlamı ve algılamanın tüketiciler üzerindeki etkisi
ele alınmıştır.
Bu bölümde algılamada bireysel farklar, algıda seçim, algı örgütlemede temel ilkeler gibi
konularda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Algısal seçimde etkili olan etkenler: beklenti ve geçmiş
deneyimler, gereksinmelere değerlere ve amaçlara uygunluk ve uyaranın yapısıdır. Algı
örgütlemede temel ilkeler ise bireyin dikkatini yoğunlaştıracağı uyarana karar verdikten sonra,
tutarlı bir yoruma varabilmek için algılamayı seçtiği uyaranı örgütlemesi, daha önceki
algılamaları içinde tutarlı bir yere yerleştirmesidir. Algı örgütlemesinde temel ilkeler; şekil
zemin ilişkisi, gruplandırma ve tamamlama ilkeleridir. Bütün bu ilkeler birbirini tamamlayıcı
niteliktedir.
Bu bölümde ayrıca algıda yorumlama konusuna da değinilmiştir. Günlük yaşantımızda
uyarıcılar karşısında oluşturduğumuz anlamlarla yorumlar oluştururuz. Uyaran genellikle net
ve belirgin olmadığı için yorumlamalarımızın gerçeğe ne kadar yakın olduğu uyarıcıların netliği
ile kişinin geçmiş deneyimi, gereksinmeleri ve güdülerine bağlıdır. Kimi uyarıcılar karmaşık
yapıdaysa, anlamlandırmada zorluklar yaratıyorsa ya da birden fazla anlam taşıyorsa
yorumlamada kargaşa oluşur. Bu durumda, tüketici kendi isteğine bağlı olarak uyarıcıya bir
anlam vermeye çalışır. Bireylerin algılamalarını saptıracak, değiştirecek çeşitli etkileri şöyle
sıralayabiliriz: Fiziksel görünüm, stereotipler, ilk etki, sonuçlara sıçramak, halo etkisi.
Kısaca bu etkilerden söz edecek olursak fiziksel görünüm algılamayı değiştirip saptırabilir.
Etkili fiziksel görünüme sahip nesnelerin ikna edici olduğu ve tüketicilerin tutumlarına daha
olumlu etkide bulunduğu araştırmalarla saptanmıştır. Bu ise çalışanlarda neden “prezantabl”
olma koşulu arandığını açıklar. Reklamlarda kullanılan mankenlerin çekici olmaları da bu etki
nedeniyledir. Stereotipler ise belirli durumların, insanların ya da olayların neye benzeyeceğine
ilişkin beklentilerdir. İlk etki genellikle uzun dönemlidir. İlk etkinin kötü olması durumunda
birey sonraki etkilere yol açacak deneyimlerden kaçınır. İlk izlenimin oluşmasını sağlayan
satışçıdan ve mağazadan gelen sinyaller genel olarak şunlardır: Mağazanın dış görünüşü,
vitrindeki dekor anlayışı ve sergileme yöntemi, mağaza içi sergileme, içeride çalan müzik,
temizlik, içerideki havanın temizliği, genel olarak personelin nelerle ilgilendiği, elemanların dış
görünüşü. Sonuçlara sıçramak ise hepimizin sayısız kez yaptığı ve yeterli delilleri incelemeden
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sonuç çıkartma eğilimidir. Son olarak Halo etkisi ise bir uyaranın pek çok özellikleri olmasına
karşın, yalnızca bir ya da birkaç boyutunun göz önüne alınıp, bu boyutların uyaranın tüm
özelliklerine genellenmesidir.
Yukarıdaki açıklamalara ek olarak algılama ve beş duyumuz maddesel olarak ele alınıp
açıklanmıştır. Beş duyumuz bizlerin dış dünyada olup biten her şeyi anlamamıza ve
anlamlandırmamıza sebep olur. Dış dünyadaki bir uyaranı beş duyu organımızdan biri
tarafından alıp, zihinsel sürecimize bir girdi olarak kayıt ederiz. Böylece algılamayı
gerçekleştirmiş oluruz. Örneğin bir alışveriş merkezinde istenilen çay markası aranırken değişik
kategorideki ürünlerin önünden geçilir. Bu zaman diliminde mağazanın ışıklandırması, kokusu,
çalınan müzik de algılanır. Hatta bazen aldığımız uyaranları yorumladığımızın ayırtına
varamasak bile uyaranları yorumlayıp anlamlandırıyor oluruz. Bu yeteneğimize dikkat öncesi
işlem süreci denilir. Duyu organlarımız ve algılama ilişkisi beşe ayırarak ele alabiliriz: Görme
yoluyla algılama, tat yoluyla algılama, dokunma algılama, koku yoluyla algılama, ses yoluyla
algılama.
Bu bölümde ayrıca ele alınan diğer konular ise bilinçaltı algılama ve algılama ve
perakendeciliktir. Bilinçaltı algılamanın en çok reklamcılar ve pazarlamacılar tarafından
kullanıldığına inanılmaktadır. Algılama ve perakendecilikte ise imaj kavramı önemli bir
statüdedir. Perakendecilerin imajı, mağazanın tasarımından ve fiziksel çevresinden, fiyatlama
stratejilerinden ve bulundurdukları ürün çeşitlerinden hareketle oluşur. Yapılan bir araştırmada,
mağazada bulunan müşterilerin ve satış elemanlarının sayısının, davranışlarının perakende
işletmenin imajının oluşmasında önemli olduğu bulunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendisi tarafından ortaya çıkarılan uyaranlar arasında

değildir?
a)

Beklentiler

b)

Güdüler

c)

Tavsiyeler

d)

Deneyimler

2)

Aşağıdakilerden hangisi algısal seçimde etkili olan etkenlerden değildir?

a)

Kişinin düşünceleri

b)

Beklenti ve geçmiş deneyimler

c)

Gereksinmelere, değerlere ve amaçlara uygunluk

d)

Uyaranın yapısı

3)

Aşağıdakilerden hangisi uyaranın yapısı konusunda en önemli ögedir?

a)

Benzerlik

b)

Zıtlık

c)

Eşitlik

d)

Ayrım

4)

Aşağıdakilerden hangisi algı örgütlemede temel ilkelerden biri değildir?

a)

Şekil-Zemin İlişkisi

b)

Gruplama

c)

Tamamlama Eğilimi

d)

Halo etkisi

5)

Aşağıdakilerden hangisi algıda yorumlama etkilerinden biri değildir?
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Fiziksel görünüm

a)
b)

Stereotipler

c)

Sonuçlara sıçramak

d)

Simgeler

6)

Duyu organlarımız ve algılama ilişkisini ele aldığımızda aşağıdakilerden hangisi dışarıda

kalır?
a)

Hissetme yoluyla algılama

b)

Dokunma algılama

c)

Koku yoluyla algılama

d)

Ses yoluyla algılama

Cevaplar:
1-C 2-A 3-B 4-D 5-D 6-A
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3. GÜDÜLENME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Güdü, gereksinme ve hedef kavramları anlatılacak.

3.2.

Güdülenme kuramları ele alınacak.

3.3.

Bu kuramlar çerçevesinde oluşturulmuş pazarlama stratejileri incelenecek.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Güdüleri ortaya çıkaran dürtüler nelerdir?
2) Güdülerin işlevleri nelerdir?
3) Tüketici güdüleri kaç bölüme ayrılır? Bunlar nelerdir, yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Güdülenme ile ilgili temel Güdülenme kavramının ne Metinler, çözümlü sorular,
kavramlar
olduğunu ve bu kavramın alt alıştırmalar ile konuların
başlıkları öğrenilecek.
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar






Güdülenme
Dürtüler
Güdülerin Bölümlenmesi
Güdülerin İşlevleri
Güdülenme Kuramları

57

Giriş
Bilindiği üzere tüm tüketici davranışları güdülenmeyle başlar. Güdülenme, bireyleri
harekete geçiren itici güçtür. Bu güç tüketiciler için çeşitli önemler taşımaktadır. Güdülenmenin
ilk adımı karşılanmamış bir gereksinmenin giderilmesi yönündeki yoğun istektir. Bireylerin
ortaya çıkan gereksinmelerini gidermek için gerekenleri yapması ve isteğine kavuşması ile
güdülenme tamamlanır. Bireylerin gereksinimlerini sonlandırabilmesi açısından güdülenme
kavramı büyük önem taşımaktadır. Görüldüğü gibi bir gereksinme ve bunu gerçekleştirme
hedefi bireyleri güdülemektedir. Bireylerin genel hayatında güdülenmenin yeri büyüktür. Bu
bölümde güdülenme davranışın ne olduğu, güdülenme davranış ile ilgili temel kavramların
neler olduğunu ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri açıklayarak bundan sonraki bölümlerin
konuları hakkında da bir fikir edineceğiz.
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3.1. GÜDÜLENMENİN ANLAMI VE İŞLEYİŞİ

Tüm tüketici davranışları itici bir güç olan güdülenmeyle başlar. Güdülenme, bireyleri
harekete geçirir. Güdülenmenin ilk adımı karşılanmamış bir ihtiyacın giderilmesi yönündeki
yoğun istektir. Bireylerin ortaya çıkan gereksinmelerini gidermek için gerekenleri yapması ve
isteğine kavuşması ile güdülenme süreci tamamlanır. Başka deyişle, birey gereksinme duyduğu
konudaki boşluğu doldurmak için gerekenleri yaparak hedefine ulaşır. Gereksinmeler ve
hedefler bireyin harekete geçmesini sağlayan güdüleyicilerdir. Susayan kişi susuzluğunu
giderecek bir meşrubat alır. Uzaktaki arkadaşını özleyen kişi taksi, otobüs, tren, uçak gibi bir
ulaşım aracına binip özlemini giderir. Gereksinme, bir uyaranın etkisiyle algılama sonucunda
doğmuştur. Tüketici ortaya çıkan bu gereksinmeyi karşılamak için belli öğelerce güdülenerek
belli bir tüketim davranışına yönelir.
Güdülenme davranışın enerji kaynağı ve onu bir hedefe yönelten bir ihtiyaç ya da
arzudur. İçsel bir durum ya da koşul olup, davranışı harekete geçirir ve davranışa yön verir.
Güdülenme bir şey yapmak için harekete geçmek demektir. İnsanlar farklı düzeylerde
ve farklı biçimlerde güdülenirler. Örneğin; bir öğrenci, aile ya da öğretmenin takdirini
kazanmak için ev ödevini ilgi ve istekle yapabilir. Başka bir öğrenci de daha iyi not almak için
çalışırken, bir diğer öğrenci kendi amaçlarına ulaşmak için öğrenmek isteyebilir. Güdülenme
davranışların gücünü ve yönünü belirler. Bireyler olumsuzluklardan ve sorunlardan kaçma
yönünde de güdülenirler. Bu, olumsuz güdülenmedir. Bireyler, yaşamlarını daha iyi ve daha
ilginç kılacak, olumlu ya da değerli olan yeni öğeler ararlar. Bu olumlu güdülenmedir. Olumlu
güdülenme, bir şeyleri daha iyi yapma ve onlara değer katmaya yöneliktir.
İçsel ve dışsal olmak üzere iki çeşit güdülenme vardır. Birey içsel güdülendiğinde
performansın ve öğrenmenin niteliği artmaktadır. İçsel güdülemede dışarıdan ödüle gerek
yoktur. Ödül etkinliğin kendisidir. Birey görevi yaparken ya da bitirdiğinde doyuma ulaşır.
İçten güdülenmiş öğrenciler katılıma değer verirler. İçten güdülenme merak, öğrenme ihtiyaç,
büyüme ve yarışma duygusu gibi öğrencinin içinde yer alan ihtiyaçlara verilen cevaptır. Dıştan
güdülenme: Yüksek notlar ve öğretmenin iltifatları şeklindeki pekiştireçler sonucu öğrencinin
dışında oluşan güdelenmedir. Dışsal güdüler statü ve sosyal kabul görmeyi içerirler. Öğrenme
etkinliği ile doğrudan ilişkisi olmayan ödüllerle olumlu pekiştirenlerin kullanıldığı yaşantılar
ile öğrenciler katılıma dıştan güdülenmiş olurlar.
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Güdülemede özendirici işlevi bulunan ödüller, iş görenleri verimli çalışmaya yönelten
en etkili özendirme araçlarındandır ve bilimsel veriler ışığında düzenlenebilirlerse, iş görenlerin
güdülenmelerini sağlayabilirler. Ödüller, genel olarak, iş görenlerin işini beklenenden daha iyi
yapmasına karşılık olarak verilmektedir.
Motivasyonun iki önemli özelliği vardır. Bunlar:


Motivasyon kişisel bir olaydır. Birisini motive eden herhangi bir durum veya
olay başkasını motive etmeyebilir,



Motivasyon ancak insanın davranışlarında gözlenebilir.

3.2. GÜDÜLERİ ORTAYA ÇIKARAN DÜRTÜLER

Tüketicilerin güdülenmesini sağlayan ve davranışlarına yön veren çeşitli dürtüler bulunur.
Bu dürtüler, tek tek ya da birkaçı bir arada etki yaratarak, tüketicilerin belli bir satın alma
davranışına yönelmesini sağlar. Güdüleri ortaya çıkaran dürtüler dört ayrı etkene bağlı olarak
oluşurlar. Fizyolojik koşullar, bilişsel etkinlik, durumsal koşullar ve dış uyaranlar olarak
sıralanabilir.
3.2.1.Fizyolojik Koşullar
Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan temel gereksinmelerini
gidermeye yönelik olan güdüler fizyolojik güdüler olarak adlandırılır. Bu tür güdüler yarı
bilinçli, yarı bilinçsiz güdülerdir. Bu tür güdülere örnek olarak; beslenmek, giyinmek
verilebilir. Fizyolojik ihtiyaçların giderilmesine dayalı olan güdüler, tüm insanlarda var
olmakla beraber, şiddet ve kuvveti kişiden kişiye değişir.
3.2.2. Bilişsel Etkinlik
Bilişsel yaklaşıma göre düzeni anlama ve denge kurabilmek için güdüleniriz. Güdülenmede
inançlar, değerler, beklentiler ve amaçlar son derece önemlidir. İçsel gereksinimler
davranışlarda etkilidirler. Bir konuya değer yüklerinin azlığı güdülenmeyi olumsuz etkiler.
Bireye belli bir konuda düşünceleri sorularak ve konuyla neden ilgilenildiği açıklanarak
güdülenme düzeyi artırılabilir.
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Bilişsel yaklaşım düşünceye önem verir ve düşünce sürecinin, içgüdü ve ihtiyaçlardan
daha önemli olduğunu kabul eder. Bu yaklaşım insan davranışları için aktif bir süreci savunur.
Buna göre bireyler aktif olarak davranışları açıklama, manipüle etme ve sonuçlarını
değerlendirebilme becerisine sahiptirler.
3.2.3. Durumsal Koşullar
Tüketicinin içinde bulunduğu özel koşullar güdülenmede bir dürtü olabilir. Tüketicinin
yağmurlu bir havada şemsiyeye gereksinmesi olduğunun ayırtına varması ve bu dürtüyle
yoldaki satıcılardan şemsiye alması durumsal koşulların dürtüsüyle gerçekleşmiştir.
Reklamların çoğu tüketiciler üzerinde durumsal koşullardan yola çıkarak belli güdülenmeler
yaratmaya çaba gösterir.
3.2.4. Dış Uyaranların Özellikleri
Dış uyaranların belli özellikleri uyarıcı dürtü olarak işlev görür. Örneğin bir ürünün
merak çekmesi, görünümünün çok farklı olması, yeni ortaya çıkmış olması, üzerinde çok
konuşuluyor olması gibi özellikleri tüketici için güdüleyen dürtülerdir. Tüketici bu dürtüler
nedeniyle güdülenerek o ürünlere yönelecek ve ürünleri satın alma yoluna gidebilecektir.
Çocukların parlak, renkli, sevimli görünümlü yiyecek maddelerini çekici bulmaları ve
bunlardan yoğun olarak tüketmeleri obezliği çocuklukta başlatan önemli etkenlerdendir.
3.3. TÜKETİCİ GÜDÜLERİNİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ

Araştırmacılar, insan davranışlarını yönlendiren güdüleri anlamak için yoğun çaba
göstermektedirler. Güdülerin davranışlar üzerindeki etkilerinin açıklanması psikolojik
temellere dayanır. Güdülerin sonuçları davranışlara bakarak gözlemlenir, ancak bunların neler
olduğu her zaman somut olarak saptanamaz. Güdüler gözlemlenebilir davranışların altında
yatan dürtülerdir.
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Güdüleri çeşitli biçimlerde bölümlendirebiliriz. Bilinçli ve bilinçsiz güdüler, yüksek ve
düşük ivedilikli güdüler, olumlu ve olumsuz güdüler, kişisel olan ve kişisel olmayan güdüler,
akılcı ve duygusal güdüler. Bu güdü çeşitlerini kısaca inceleyelim.
3.3.1. Bilinçli ve Bilinçsiz Güdüler
Güdüler bilinçli ya da bilinçsiz olabilir. Çoğu durumda, tüketicilerin güdüleri
bilinçlidir ve bireyin yaptığı bir davranış kendisi için açıktır. Tüketici güdülerinin farkındaysa,
bunların üste çıkmasını denetleyebiliyor ya da davranışlarının nedenini çözebiliyorsa bu
güdüler bilinçlidir. Ancak tüketiciler, birçok durumda gerçek güdüleri bilmeyebilir. Aslında,
bilinçsiz

güdüleri

bilinçli

gibi

gösterme

eğilimi

de

vardır.

Pazarlamacılar açısından önemli olan çeşitleri arasında satın alma güdüleri yer alır. Satın alma
güdüsü, kişinin belirli ürün ya da hizmeti satın alma nedenidir. Satın alma güdüleri de kendi
içerisinde gruplara ayrılabilir. Temel ve seçici güdüler, müşteri olma güdüleri, rasyonel ya da
duygusal güdüler bunlar arasında sayılabilir.
3.3.2. Yüksek ve Düşük İvedilikli Güdüler
Güdüler, davranışlar üzerinde ya hemen etkili olur ya da bu etki belli bir süre sonra ortaya
çıkar. Yüksek öncelikli gereksinmelerin hemen doyurulması gerekir. Kışın başlangıcında,
kazak gereksinmesi olan bir kişinin bunu hemen alması gerekir. Daha sonra yapacağı alımın
tüketiciye bir yararı olmayacaktır. Kış başında kışlık ürünlerin fiyatları bu nedenle daha yüksek
olur.
Düşük öncelikli gereksinmelerin karşılanması geciktirilebilir. Tüketiciler böyle ürünler
için ivedi karar vermezler, çeşitli mağazaları dolaşıp, karşılaştırmalar yapar ve uygun bulurlarsa
alım kararı verirler. Tüketiciler ertelenebilir nitelikteki gereksinmeleri için daha uzun süreli
değerlendirme yaparak kararlarını verirler.
3.3.3. Olumlu ve Olumsuz Güdüler
Güdüler kişilerin davranışlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Olumlu güdüler
bireyleri istenen amaçlara doğru yönlendirir. Örneğin, cilt bakım kremi kullanan kişi, daha
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sağlıklı bir cilde sahip olmanın mutluluğunu duyar. Zayıflamak için diyet ürünleri tüketen kişi
elde edeceği sonucun olumluluğunu düşünerek güdülenir.
Olumsuz güdüler ise bireyleri belli davranışları yapmaktan alıkoyar. Diş macunu
kullanmamanın getirdiği diş çürümesi, ağız kokması gibi olumsuz sonuçlar nedeniyle, bu ürünü
kullanmaya yönelme olumsuz sonuçlardan kaçınmak içindir. Pazarlamacılar olumsuz sonuçları
öne çıkaracak iletilerle, belli ürünlerin kullanımını özendirirler. Örneğimizdeki obez kişilerin
diyet ürünlerine yönelmeleri, zayıflama merkezlerine gitmeleri ya da çeşitli zayıflama
rejimlerini uygulamaları çirkin görünme, sağlıksız olma, alayla karşılaşma gibi olumsuz
güdüler nedeniyledir.
3.3.4. Kişisel ve Dışsal Güdüler
Bireylerin davranışları kişisel olan güdülerle ya da kişisel olmayan dışsal güdülerle
yönlenebilir. Kişisel güdüler, bireylerin kendi iç dünyalarına yönelik olan ve başka bir ödül
beklemeksizin kendileri için gerçekleştirdikleri davranışların altındaki etkenlerdir. Örneğin
birey, kendi iç doygunluğu için belli yardım kuruluşlarında özveriyle çalışabilir, belli
etkinliklerde yer alabilir.
Kişiler, kendi iç doyumları için değil de belli bir çıkara ya da ödüle dayalı güdülerle belli
davranışları gerçekleştiriyorsa, bu güdülere dışsal güdüler adı verilir. Bir dershanede müzik
dersi veren bir öğretmen, bu işi para kazanmak için yapıyorsa dışsal güdülerle hareket ediyor
demektir. Bu işi yaparken belki içsel olarak da doyum sağlıyordur. Ancak ana güdüsü para
kazanmaksa, itici güdünün dışsal olduğunu söylemek gerekir.
3.3.5. Akılcı (Ussal-Rasyonel) ve Duygusal Güdüler
Belli bir nedene ve mantığa dayanarak ortaya çıkan güdüler akılcıdır. Bunlar ucuzluk,
dayanıklılık, nitelikli olma ve kalıcılık gibi nesnel gerekçelere dayanan güdülerdir. Bu güdülere
dayanan reklamlarda ürünlerle ilgili nesnel özellikler öne çıkarılır. Örneğin, arabanın kaporta
kalınlığının 5 mm olduğu, arabanın boyası için beş yıl güvence verildiği, motor hacminin 2000
cc olduğu gibi somut ve nesnel bilgilere dayalı reklamlar tüketicilerin akılcı güdülerine
yöneliktir.
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Duygusal güdüler bireyleri, kişisel ya da öznel ölçütleri öne çıkararak belli davranışlarda
bulunmaya yöneltir. Tüketiciler beğenilme, saygınlık sağlama, statü isteği gibi nedenlerle belli
ürünleri satın alma kararı veriyorlarsa, duygusal güdülerden yola çıkıyorlar demektir.
Pazarlamacılar doğrudan duygusal güdülere yönelik iletişim biçimlerini sıkça kullanırlar.
Satın almaya ilişkin güdülerin akılcı ya da duygusal olarak ayrılması kimi zaman
bireylerin algılamasına göre de değişebilir. Pazarlamacılar her zaman bu iki güdüyü bağımsız
biçimde ele almazlar. Tutundurma etkinliklerinde her iki güdü de belli ağırlıklarda kullanılır.
3.4. GÜDÜLERİN İŞLEVLERİ

Güdüler tüketiciler için davranışları ortaya çıkarıcı ve yönlendiricidir. Davranışları
yönlendirmede güdülerin yerine getirdiği çeşitli işlevler vardır. Güdülerin işlevlerini dörde
ayırarak inceleyebiliriz: Temel gereksinmelerin ortaya konması işlevi, nesneleri amaç olarak
belirleme işlevi, seçim ölçütlerini etkileme işlevi ve öbür etkenleri yönlendirme işlevi.
3.4.1. Temel İhtiyaçları Belirleme İşlevi
Güdülerin özellikle düşünsel ve fiziksel ihtiyaçların belirlenmesi işlevi yanında davranışı
yönlendirme işlevi de bulunmaktadır.
3.4.2. Nesneleri Amaç Olarak Belirleme İşlevi
Tüketiciler için çoğunlukla, ürün ve hizmetler, güdülemeyi sağlayacak araçlar olarak
görülür. Tüketiciyi etkileyen bu güdüleyici güce yönelik olarak pazarlamacılar amaç haline
gelen ürünü belirleyerek stratejiler geliştirirler. Örneğin, tüketici belli bir losyonu kullandığında
mutluluğa ulaşacağını ya da çevresinin onayını alacağını, reklamların etkisiyle kabul etmiştir.
Bu durumda mutlu olmak ya da ortamında rahat etmek güdüsüyle bu losyona ulaşmayı temel
amaç olarak görmeye başlar. Burada mutluluk güdüsü, ürünü amaç durumuna sokmuştur.
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3.4.3. Seçim Ölçütlerini Etkileme İşlevi
Güdüler, ürünlerin değerlendirilmesinde geliştirdikleri seçim ölçütleri ile tüketiciyi
yönlendirmektedirler. Çoğu zaman tüketiciler mevcut güdülerin farkında değillerdir. Bu
noktada, pazarlamacılar farkında olunmayan güdülere farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli
stratejiler geliştirirler.
3.4.4. Diğer Etkenleri Yönlendirme İşlevi
Güdüler, tüketicilerin karar alma süreçlerini etkileyen algılama, öğrenme, kişilik, tutum
ve bilgi değerleme sürecini de etkiler. Bu durum, tüketici davranışı üzerinde doğrudan etki
yaratmaktadır.
3.5. GÜDÜLENME KURAMLARI

Güdülenme psikolojide ve tüketici davranışında temel bir kavramdır. Güdülenmeyi
açıklayıcı birçok kuram geliştirilmiştir. Bunlardan bir bölümü şöyledir: Dürtü kuramı,
özendirici uyarıcı kuramı, optimal uyarılma kuramı, içgüdü kuramı, basımlama kuramı, bilinç
dışı güdülenme yaklaşımı, Maslow’un gereksinme derecelemesi yaklaşımı.
Bu kuramlardan tüketici davranışı açısından önemli olan üçünü kısaca ele alalım:
Maslow’un Gereksinme Derecelemesi Yaklaşımı, McGuire Yaklaşımı, Mc Clelland’ın
Öğrenilmiş Gereksinmeler Kuramı.
3.5.1. Maslow’un Gereksinme Derecelemesi Yaklaşımı

ABD'li psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada
ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir. Maslow teorisi,
insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi
oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin,
o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini söz konusu
etmektedir. Maslow'un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her
ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları
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tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme
düzeyine geçemez.
Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir.
1. Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım)
2. Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)
3. Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)
4. Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına
saygı)
5. Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme,
önyargısız olma, gerçeklerin kabulü)
Maslow'a göre birey için o an baskın olan gereksinimler hangi kategoriye ait gereksinimler
ise, diğer deyişle günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi gereksinimleri doyurmaya
yöneliyorsa, kişilik gelişmişlik düzeyi de onun istencinden ya da seçiminden bağımsız olarak
bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır.
Belirli bir kategorideki gereksinimler tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki
kategorinin gereksinimlerini algılamaz, böyle gereksinimleri yoktur. Örnek olarak günlük
olarak karnını doyurabilen fakat güvenlik içinde bulunmayan, kendini sürekli olarak olası bir
tehdit altında algılayan bir insanın, dünya görüşünü geliştirmek için kitap okumak gibi bir
gereksinimi yoktur.
Belirli bir gereksinim kategorisindeki gereksinimlerin karşılanması durumunda kişi, bir üst
kategorideki gereksinimleri karşılamaya yönelecektir. Bu durum kişilik gelişme düzeyini de bir
üst düzeye sürükleyecektir.
Maslow'a göre psikologların yapması gereken,bireyin kendini gerçekleştirme(selfactualization 'kendini gerçekleştirme') aşamasına gelmesinin önündeki engelleri ortadan
kaldırmasına yardım etmektir.
Maslow’un Gereksinme Derecelemesinin Varsayımları
Maslow’un gereksinme derecelemesinin dört varsayımı bulunmaktadır:
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Tüm bireyler genetik yapı ve toplumsal davranış olarak aynı tür güdülerle hareket
etmektedirler.



Kimi güdüler öbürlerinden daha temel ve yaşamsaldır.



En temel gereksinmeler öbür güdülere geçmeden önce en az düzeyde de olsa
giderilmelidir.



Temel güdüler giderildikçe üstteki güdülere geçilir. Maslow’un bu yaklaşımı, tüketici
davranışlarına ilişkin güdülenme konusunda yoğun olarak ele alınmaktadır.

Maslow’un Yaklaşımının Yetersizlikleri
Bu yaklaşım davranışları genel olarak açıklamada önemlidir. Ancak, Maslow’un yaklaşımının
çeşitli yetersiz yönleri de bulunmaktadır:


Gereksinmelerin giderilmesinde tüketiciler belli bir sıra izlemezler. Bir basamaktaki
gereksinmenin karşılanmasından sonra öbürüne geçme gerçeklerle çelişir. Tüketicilerin
aynı anda karşılamak için çaba gösterdiği pek çok gereksinmesi vardır. Karnı aç olan
bir öğrenci, öğrenci lokalinde arkadaşlarıyla saatlerce konuşup, şakalaşabilir. Öğrenci,
toplumsal gereksinmelerini (kabul edilme ve saygı) beslenmeden daha öne almaktadır.
Bir tüketici statü ve eğlence için iyi bir marka araba alırken, bir başkası gösterişli bir
motosiklet alabilir.



Öncelikle fizyolojik gereksinmelerin giderileceği varsayımı her zaman geçerli değildir.
Sözgelimi, çeşitli inançlar gereği bireylerin fizyolojik gereksinmelerine hiç önem
vermedikleri görülür (Örneğin, Hint felsefesi).



Maslow, tüm kültürlerde aynı gereksinmelerin varolduğunu kabul eder. Kişilerin içinde
büyüdüğü aile ortamı ve sahip olduğu kültürel değerler gereksinmeleri farklılaştırır,
sıralarını ve karşılanma biçimlerini değiştirir. Bütün bu zayıf yönlerine karşın
Maslow’un gereksinme derecelemesi, tüketici davranışlarını anlamlandırmada ve buna
göre iletişim ve pazarlama stratejileri geliştirmede önemli yararlar sağlamaktadır.

Hep güzel görünmek isteyen insan, zaman içinde güzelleşmenin çeşitli yollarını ve
yöntemlerini keşfetti. Aksesuarlar, kokular, kremler, rengarenk kıyafetler derken makyaj
keşfedildi. Ancak bununla da yetinmeyen insanoğlu sahip olduğu vücut şeklinin istediği gibi
olması için yeni arayışlara girdi. Estetik cerrahinin ve teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle
de günümüzün insanı, güzellik adına kendi kendini tepeden tırnağa değiştirebilecek duruma
geldi.
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3.5.2. McGuire Yaklaşımı
1950'lerde Kore'de esir düşen Amerikan askerlerine uygulanan beyin yıkama
tekniklerinin etkililiğini gözleyen McGuire, insanları propaganda amaçlı iknaya karşı daha
dirençli kılmanın yollarını araştırmıştır. McGuire, ikna amaçlı mesajlara karşı iki savunma tarzı
ayırt etmiştir: Bunlardan birincisi, kişinin önceki görüşlerinin yeni argümanlarla
desteklenmesine dayalı destekleyici savunmadır (supportive defense). İkincisi ise kişiye, karşı
görüşün (kolayca başa çıkılabilecek ölçü veya nitelikteki) argümanlarının verilmesine dayanan
aşılama yoluyla savunmadır (inoculation defense). Burada propagandaya hedef bireyleri, aykırı
görüşlere karşı aşılamanın mümkün olduğu inancıyla, yukarda değinilen biyolojik olgu, psikososyal alana aktarılmaktadır. Buna göre bir miktar karşı propaganda, alıcı bireyi, daha sonra
maruz kalabileceği karşıt etkilere bağışık kılacaktır.
McGuire, Maslow’a göre çok daha ayrıntılı biçimde güdüleri bölümleyip, açıklamıştır.
Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz: Uyum sağlama, neden gösterme, sınıflandırma, ipucu
yakalama, bağımsızlık, yenilik, kendini gösterme, benliğini savunma, desteklenme, grup
üyeliği, örnek alma. Bunların her biri için farklı pazarlama yaklaşımları söz konusudur.
3.5.3. Mc Clelland’ın Öğrenilmiş Gereksinmeler Kuramı
Buna

göre

bireyleri

güdüleyen

üç

öğrenilmiş

gereksinme

bulunmaktadır.

Bunlar: Başarı güdüsü, kabul edilme (ait olma) güdüsü ve güç gereksinmesidir.


Başarı güdüsü ileriye gitme, başarı kazanma ve sorun çözmede sorumluluk almayı
kapsar.



Kabul edilme (ait olma) güdüsü Maslow’unkiyle aynıdır. Bu güdü, kişileri arkadaş
edinmeye, topluluklara katılmaya ve birbiriyle kaynaşmaya yöneltir.



Güç gereksinmesi, başkaları üzerinde denetim kurma ve bunu süreklileştirme isteğidir.
Ayrıca başkalarını etkilemek, yönetmek ve onlar üzerinde egemenlik kurmak da bu
güdünün kapsamındadır.

Araştırmalar McClelland’ın düşünceleri ile tüketici davranışları arasında ilişki olduğunu ortaya
koymuştur.
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3.6. Güdülenme Kuramlarının Pazarlama Stratejilerinde Kullanımı

Tüketiciler gerçekte ürünü satın almazlar; güdü doyurma ya da sorun çözmeyi satın alırlar.
Parfüm alan bir bayan tüketici farklı, özel duygular ve umut satın alır. Yöneticiler, ürünlerinin
ve markalarının hangi güdüleri giderdiğini saptamalı ve pazarlama konusunu bu güdülere göre
oluşturmalı.
Bu konuda yapılması gerekenleri şöyle belirleyebiliriz:


Önce, belli bir hedef pazarda hangi güdülerin satın almayı etkilediğini çeşitli
yöntemlerle saptamak gerekir.



Daha sonra bu güdülere dayalı olarak pazarlama stratejisinin geliştirilmesi gerekir.



Sonuncu olarak güdüler arasındaki çatışmanın nasıl giderileceği belirlenmelidir. Bu üç
aşamayı ayrı ayrı ele alalım.

3.6.1. Satın Alma Güdülerinin Belirlenmesi

Bireylerin bir ürünü satın alırken dışa karşı kolayca açıklayabilecekleri güdüler vardır.
Örneğin, bir giysi alan tüketici bunu moda olduğu için, arkadaşlarıyla uyum sağlamak için,
kendisine yakıştığı için satın alabilir. Bu güdüler belirtilebilen güdülerdir. Satın almada bireyler
bilinçli ya da bilinçsiz biçimde başka güdüleri de öne alabilirler. Örneğin giysi genç gösterdiği
için, paralı olduğunu gösterdiği için, seksi gösterdiği için satın alınabilir. Bu güdüler tam olarak
açıklanmaz.
Daha önce de belirtildiği gibi, bir yönetici ürününü almaya iten güdüleri saptarken açık ve gizli
güdüleri bir arada değerlendirmek zorundadır. Açık güdüler kolay saptanırken gizli güdülerin
saptanması karmaşık teknikler kullanmayı gerektirir.
Güdülerin Saptanmasında Kullanılan Teknikler Nelerdir?
Güdülerin saptanmasında kullanılan başlıca teknikleri şöyle ele alabiliriz:
1. Gözlem ve Karşılıklı Görüşme Tekniği
Gözlem, alışveriş davranışlarını gösteren tüketicilerin uzaktan incelenmesiyle
gerçekleşir. Bu yolla sınırlı bilgiler saptanır. Karşılıklı görüşmede ise, uzun bir süre içinde
çeşitli soru biçimleri kullanılarak tüketicilerden tek tek güdüler öğrenilmeye çalışılır.
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2. Projektif Teknikler
Bu teknikler, çok çeşitli yöntemler kullanılarak kişilerin gerçek duygu ve güdülerinin
ortaya çıkarılmasını amaçlar. Bu konuda sözcük çağrışımı, cümle tamamlama, resim ve
karikatür değerleme gibi birçok yöntem bulunmaktadır.
3.6.2. Çoklu Güdülere Dayalı Pazarlama Stratejisinin Oluşturulması

Çeşitli tekniklerle hedef pazarda geçerli olan güdüler belirlendikten sonra, sıra bu
güdülere göre pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına gelir. Bu, ürünün biçiminden pazarlama
iletişimine dek geniş bir alanı kapsar.
Yöneticilerin izleyecekleri iletişim stratejileri birden çok güdüye dayandırılmalı, reklam
çoklu güdülere göre gerçekleştirilmeli. Hedef pazarda önemli olan tüm satın alma güdüleri
değerlendirilmeli. Reklam kampanyalarında açık güdülerin yanı sıra, ürün satın alınmasında
etkili olacak gizli güdüler de ele alınmalı.
3.6.3. Güdüler Arası Çatışma Temeline Dayanan Pazarlama Stratejileri
Birçok güdü ve bu güdülerin yer aldığı çeşitli ortamlarda güdüler arasında çeşitli
çalışmalar, çelişkiler oluşur. Bu güdü çatışmaları tüketim biçimini etkiler. Pazarlamacı çoğu
durumlarda, güdüsel çatışmaların olduğu ortamları irdeleyerek, bu çatışmalara çözüm getirir ve
böylece tüketicileri elde etmeye çalışır.
Pazarlama yöneticisi için önemli olan üç çatışma türü vardır. Bunlar;
- Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması
- Yaklaşma-Kaçınma Çatışması
- Kaçınma-Kaçınma Çatışması
Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması
Birbirinden çekici iki seçenekten birini seçmek zorunda kalan tüketici bu güdü
çatışmasıyla karşılaşır. Seçenekler birbirine çekicilik yönünden yaklaştıkça, çatışma büyür.
Örneğin, gösterişli bir lokantada akşam yemeğine gitmek ya da bir arkadaşının verdiği partiye
katılmak arasında seçim yapmak zorunda olan bir kişi, yaklaşma-yaklaşma güdülerinin
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çatışmasıyla karşılaşır. Bir yanda lokantaya çeken gösteriş ve saygınlık güdüleri, bir yanda
arkadaşlık, dostluk gibi toplumsal güdüler çatışacaktır.
Pazarlamacılar, çatışan güdülerin yoğun olduğu alanlarda rekabet edebilmek için,
rakiplerinden daha üstün koşullar sunacak stratejiler izlerler.
Yaklaşma-Kaçınma Çatışması
Tüketiciler hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğuracak bir satın alma kararı vermek
zorundaysalar bu tür bir güdüsel çatışmayla karşılaşırlar. Ay sonunda çok az harçlığı kalan bir
öğrencinin, kız arkadaşına sinema ısmarlama kararı, ilişkinin pekişmesi yönünden gerekliyken,
son liraların harcanıp, parasız kalma olasılığı yönünden gereksiz görünecektir.
Tatil için gittiği yörede iyi bir yer bulamadığı için çok kötü bir pansiyonda kalmak
zorunda olan kişi bu durumdadır. Pansiyonda kalmazsa, sokakta ya da arabada yatmak
zorundadır. Pansiyonda kaldığında pis ve gürültülü ortam nedeniyle sabaha kadar
uyuyamayacaktır. Geri dönse kilometrelerce yolu yorulmuş olarak kat etmek zorunda
kalacaktır.
Pazarlamacılar belli gelir düzeyindekilere daha ucuz ürünler sunarak böyle çatışmaları
engelleyebilirler. Örneğin, sinemalarda öğrenci indirimi, halk günü indirimi yapılması
uygulanan bir çözümdür. Pazarlamacılar, seçenekleri çoğaltmak, rezervasyon yapmak, ek
olanaklar sunmak gibi yöntemler izleyebilirler.
Kaçınma-Kaçınma Çatışması
Tüketicinin tümüyle olumsuz sonuçlar doğuracak bir seçim yapması durumunda
geçerlidir. Cep telefonu bozulan bir öğrenci güdüsel bir çatışmaya girecektir. Cep telefonunu
eski model olmasını da göz önüne alarak atıp yenisini almak, cep telefonunu eski model olsa
da para harcayarak onartmak ya da cep telefonu kullanmaktan vazgeçmek seçenekleri bu
çatışmayı yaratır. Sorun cep telefonu için ek para bulmaktadır. Bunun için harçlıktan tasarruf
yapıp, uzun taksitlerle alım yapmak, evden para istemek ya da başka kaynaklara başvurma
olanakları aranacaktır. Bu seçeneklerin her biri farklı olumsuzluklar ve çatışmalar içermektedir.
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Uygulamalar
1) Güdüleri ortaya çıkaran dürtüler nelerdir?
Çözüm:
Güdüleri ortaya çıkaran dürtüler dört ayrı etkene bağlı olarak oluşurlar: Fizyolojik koşullar,
bilişsel etkinlik, durumsal koşullar ve dış uyaranların özellikleri.

2) Güdülerin işlevleri nelerdir?
Çözüm:
Güdüler tüketiciler için davranışları ortaya çıkarıcı ve yönlendiricidir. Davranışları
yönlendirmede güdülerin yerine getirdiği çeşitli işlevler vardır. Güdülerin işlevlerini dörde
ayırarak inceleyebiliriz: Temel gereksinmelerin ortaya konması işlevi, nesneleri amaç olarak
belirleme işlevi, seçim ölçütlerini etkileme işlevi ve öbür etkenleri yönlendirme işlevi.

3) Tüketici güdüleri kaç bölüme ayrılır? Bunlar nelerdir, yazınız.
Çözüm:
Güdüleri 5 biçimde bölümlendirebiliriz: Bilinçli ve bilinçsiz güdüler, yüksek ve düşük
ivedilikli güdüler, olumlu ve olumsuz güdüler, kişisel olan ve kişisel olmayan güdüler, akılcı
ve duygusal güdüler.
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Uygulama Soruları
1) Maslow’ un Gereksinme Derecelemesinin Varsayımları nelerdir, açıklayınız.
2) Güdülerin işlevlerinden olan Nesneleri Amaç Olarak Belirleme İşlevini açıklayınız.
3) Güdüler Arası Çatışma Temeline Dayanan Pazarlama Stratejilerinden Kaçınma- Kaçınma
Çatışmasını açıklayınız.
4) Güdülenme nedir? Neden güdülenmeye ihtiyaç duyarız? Açıklayınız.
5) Mc Clelland’ın Öğrenilmiş Gereksinmeler Kuramı nedir, açıklayınız.
6) Güdülerin Saptanmasında Kullanılan Teknikler Nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Güdülenme ile ilgili en temel bilgilerin verilmiş olduğu bu bölümde öncelikle güdülenme
kavramının ne olduğunu ve bu kavramın detaylı işleyişinden bahsettik. Güdülenme, bireyleri
harekete geçiren itici güçtür. Güdülenmenin ilk adımı karşılanmamış bir gereksinmenin
giderilmesi yönündeki yoğun istektir. Bireylerin ortaya çıkan gereksinmelerini gidermek için
gerekenleri yapması ve isteğine kavuşması ile güdülenme tamamlanır. Güdülenme bireyler için
büyük önem taşımaktadır. Çünkü bireylerin gereksinimlerini neticelendirmesi için güdülenme
kavramına ihtiyaçları vardır. Tüketici bireylerin gereksinimleri için güdülenme vazgeçilmezdir.
Tüketicilerin güdülenmesini sağlayan ve davranışlarına yön veren çeşitli dürtüler
bulunur. Bu dürtüler, tek tek ya da birkaçı bir arada etki yaratarak, tüketicilerin belli bir satın
alma davranışına yönelmesini sağlar. Satın alma davranışının sonuçlanması için tüketicilerde
güdülenmenin ortaya çıkması gerekir, eğer güdülenme gerçekleşmez ise tüketicilerde satın
alma isteği neticelenmez ve bu adım gerçekleşmez. Güdüleri ortaya çıkaran dürtüler dört ayrı
etkene bağlı olarak oluşurlar; Fizyolojik koşullar, bilişsel etkinlik, durumsal koşullar ve dış
uyaranların özellikleri. Bu dürtüler güdülerin bireylerde belirlenmesini ve onları harekete
geçirmesi açısından önemlidir.
Araştırmacılar, insan davranışlarını yönlendiren güdüleri anlamak için yoğun çaba
göstermektedirler. Çünkü araştırmacılar bu güdüleri anlayarak insan davranışlarını daha net bir
şekilde tanımlayabilme imkanı elde ederler. Güdülerin davranışlar üzerindeki etkilerinin
açıklanması psikolojik temellere dayanır. Güdülerin sonuçları davranışlara bakarak
gözlemlenir, ancak bunların neler olduğu her zaman somut olarak saptanamaz. Güdüler
gözlemlenebilir davranışların altında yatan dürtülerdir. Bu ünitemizde de işlediğimiz gibi
güdülerin çeşitli bölümlere ayrıldığına şahit olduk. Bunlar; Bilinçli ve bilinçsiz güdüler, yüksek
ve düşük ivedilikli güdüler, olumlu ve olumsuz güdüler, kişisel olan ve kişisel olmayan güdüler,
akılcı ve duygusal güdüler. Bu çeşitli güdüler bireylerin davranışlarının ne olduğunu, hangi
yönde olduğunu, bireylerin eğilimleri hakkında bize bilgi verirler.
Güdülenme davranışların gücünü ve yönünü belirler. Bireyler olumsuzluklardan ve
sorunlardan kaçma yönünde de güdülenirler. Bu, olumsuz güdülenmedir. Bireyler, yaşamlarını
daha iyi ve daha ilginç kılacak, olumlu ya da değerli olan yeni öğeler ararlar. Bu olumlu
güdülenmedir. Olumlu güdülenme, bir şeyleri daha iyi yapma ve onlara değer katmaya
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yöneliktir. Olumlu ve olumsuz güdülenme bireylerin normal hayatında gösterdikleri sıradan
davranışlar olarak nitelendirilebilir. Her birey normal hayat seyrinde kendine bu güdülenmeleri
göstererek çeşitli kaçış yolları aramaktadır. Bu güdülenmeler insanların hayatı yorumlama
biçimine, bakış açısında ve ya olaylar karşısında verdiği tepkilere göre de değişebilir. Genel
olarak olumlu güdülenmeler bireylerin hayat seyrini pozitif yönde etkilerken, olumsuz
güdülenmeler ise bireylerin hayatlarını negatif yönde etkilemektedir.
Güdülenme psikolojide ve tüketici davranışında temel bir kavramdır. Güdülenmeyi
açıklayıcı birçok kuram geliştirilmiştir. Bunlardan bir bölümü şöyledir: Dürtü kuramı,
özendirici uyarıcı kuramı, optimal uyarılma kuramı, içgüdü kuramı, basımlama kuramı, bilinç
dışı güdülenme yaklaşımı, Maslow’un gereksinme derecelemesi yaklaşımı. Bu kuramlardan
tüketici davranışı açısından önemli olan üçünü, Maslow’un Gereksinme Derecelemesi
Yaklaşımı, McGuire Yaklaşımı, Mc Clelland’ın Öğrenilmiş Gereksinmeler Kuramını bu
bölümümüzde detaylı bir şekilde işledik. Bu kuramlar yine bireylerin güdülenme isteklerini
açıklayarak farklı bakış açılarıyla güdülenme kavramının bireyler üzerindeki etkisini değişik
biçimlerde bize yansıtmışlardır.
Son olarak, Güdülemede özendirici işlevi bulunan ödüller, iş görenleri verimli çalışmaya
yöneIten en etkili özendirme araçlarındandır ve bilimsel veriler ışığında düzenlenebilirlerse, iş
görenlerin güdülenmelerini sağlayabilirler. Ödüller, genel olarak, iş görenlerin işini
beklenenden daha iyi yapmasına karşılık olarak verilmektedir. Bu durumda iş görenler
açısından pozitif bir bakış açısıyla karşılanmaktadır. Alınan ödül karşılığında iş görenler daha
fazla motive olarak başarıya karşılık daha yüksek bir derece güdülenebilirler.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi güdülenmenin işleyiş sürecinde bulunmaz?
a) Gereksinmenin ortaya çıkışı
b) Kaygı
c) Güdülenme
d) Hedef
2) Aşağıdakilerden hangisi güdüleri ortaya çıkaran dürtüler arasında yer almaz?
a) bilişsel etkinlik
b) durumsal koşullar
c) dış uyaranların özellikleri
d) olumsuz dürtüler
3) Aşağıdakilerden hangisi tüketici güdülerinin bölümlendirilmesi arasında yer almaz?
a) Bilinçli ve bilinçsiz güdüler
b) Yüksek ve düşük ivedikli güdüler
c) bilişsel etkinlik
d)Kişisel ve dışsal güdüler
4) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yöneticisi için önemli olan çatışma türlerinden biri
değildir?
a) Kaçınma- Güdüleme
b) Yaklaşma- Yaklaşma
c)Kaçınma- Kaçınma
d) Yaklaşma- Kaçınma
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5) Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un gereksinme derecelemesinin varsayımları arasında yer
almaz?
a) Tüm bireyler genetik yapı ve toplumsal davranış olarak aynı tür güdülerle hareket
etmektedirler.
b) Kimi güdüler öbürlerinden daha temel ve yaşamsaldır.
c) En temel gereksinmeler öbür güdülere geçmeden önce en az düzeyde de olsa giderilmelidir.
d) Olumsuz güdüler bireyler üzerinde negatif etki bırakmaktadır.
6) Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un gereksinme Sıralamasında yer almaz?
a) Psikolojik gereksinimler
b) Kendini gerçekleştirme
c) Toplumsal gereksinimler
d) Güvenlik gereksinimi
Cevaplar:
1-B 2-D 3-C 4-A 5-D 6-A
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4.KİŞİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Kişilik konusunda temel bilgiler öğrenilecek

4.2.

Tüketici davranışı yönünden önemli olan kişilik kuramları incelenecek.

4.3.

Yaşam biçiminin ölçülmesi ve pazarlamada kullanılması üzerinde durulacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tüketici davranışında kişiliğin önemini açıklayınız.
2) Kişiliğin tanımını yapıp, kişiliğin özelliklerinin kaça ayrıldığını belirtiniz.
3) Yaşam Biçimi ve Kişilik Arasındaki Farklılıkların neler olduğunu belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kişilik

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kişilik kavramının tanımı Metinler, çözümlü sorular ve
yapılıp

kişilik

özelikleri, alıştırmalar

kişilik kuramları ve tüketici daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

davranışında yaşam biçimi sağlanacaktır.
ayrıntılı olarak öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar


Kişilik



Tutarlılık



Ayırt edicilik



Durağanlık



Kestiremezlik



Kişilik kuramları



Yaşam Biçimi
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Giriş
Kişilik, her bireyin yaşamı boyunca çevresiyle uyumunu sağlayan bireye özgü düşünce,
duygu ve davranış biçimidir. Bireyin kişiliği, karşılıklı etkileşimle yaşam boyu gelişir. Bireyin
psikolojik yapısının toplumsal etkileşimle ilişkisini değerlemek gerekir. Kişilik doğuştan tam
olarak oluşmaz. Bireyin yetiştiği, yaşadığı çevrenin kültürü, değerleri ve demografik yapısı
kişilik oluşumunu etkiler. Kişiliğin üç temel özelliği vardır. Bunlar: Tutarlılık ve durağanlık,
ayırt edici olma (kendine özgü olma) ve kestirilemezliktir. Bu bölümde kişiliğin ne olduğu
tanımlanarak bunun yanı sıra kişilik özelikleri, kişilik kuramları ve tüketici davranışında yaşam
biçimi gibi konular da ayrıntılı olarak öğrenilir.

83

4.1. TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA KİŞİLİK

Bireyler kimi zaman birbirlerine benzer, kimi zaman da birbirlerinden farklı davranışlara
girerler. Kimi kişiler giyim kuşamlarında, yeme içmelerinde, aile ilişkilerinde geleneksel bir
anlayışa sahiptirler. Yeni bir giysi, farklı bir yemek, ataerkil olmayan bir davranış bu kişilere
ters düşer. Oysa kimi kişiler de tam tersine yeni giysilerden, yeni yiyeceklerden, yeni
ortamlardan ve rahat ilişkilerden yanadırlar. Onlar için geleneksellik, tutuculuk anlamındadır.
Tüketici davranışı açısından bu kişilik özellikleri önem kazanmaktadır. Tüketiciler günlük
etkinliklerinde, görüşlerinde ve ilgi alanlarında kişiliklerini ortaya koyarlar.
4.2. KİŞİLİĞİN TANIMI
Bir kişiyi diğerlerinden farklı kılan düşünce, duygu ve davranış özelliklerinin tümüne kişilik
denmektedir. Kişinin yaşam biçimi, alışkanlıkları, olayları algılama şekli, tarzı, olaylara ve
çevreye bakış açıları ayırt edici özellikleridir. Kişilik özellikleri, kişisel farklılıklar belirlenirken
ortaya çıkan özgüven, sabır, özsaygı, otorite ve asabiyet gibi değişkenlerdir. Kişilik, genellikle
bir kimsenin kendine güven duyması, bağımsız olması, başkalarıyla birlikte olmayı sevmesi,
diğerlerine saygılı olması ve çevresine kolayca alışabilmesi gibi özelliklerle ifade edilir. Kişilik,
doğru olarak tespit edilebildiği ve kişilik tipleri ile ürün ve marka seçimleri arasında doğru bir
ilişki kurulabildiği takdirde, tüketici davranışlarını analiz etmede yararlı bir değişken olabilir.
Bireyin kişiliği, karşılıklı çevreyle olan etkileşimi sonucu yaşam boyu gelişir. Bireyin
psikolojik yapısının toplumsal etkileşimle ilişkisini değerlemek gerekir. Kişilik doğuştan tam
olarak oluşmaz. Bireyin yetiştiği, yaşadığı çevrenin kültürü, değerleri ve demografik yapısı
kişilik oluşumunu etkiler.
4.3. KİŞİLİK KURAMLARI

Kişiliğin ne olduğu, nasıl oluşup işlediği, hangi özelliklerinin öne çıktığı incelenirken çeşitli
psikologlar birbirinden farklı kuramlar geliştirmişlerdir.


Psikodinamik kuramlar



Bilişsel-sosyal kuramlar



Treyt kuramları
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İnsancıl kuramlar



Kişilik ve kültür

Kuramlarla ilgili belirtilmesi gereken önemli bir husus, her kuramda belirli isimler,
yöntemler olduğu ve her kuram hala yaşasa da haklarında pek çok eleştiri olduğudur.
4.3.1. Psikoanalitik Kuram (Freudçu Çözümleme)
Psikoanalitik kuramda temel nokta; eğer bir semptomun fizyolojik bir kökeni yoksa ve
hasta bilinçli bir şekilde durmak istiyor ama duramıyorsa, bilinçli bir karşı koymaya eşit veya
daha yoğun bir karşı istek vardır. Bu kuram, duygusal sorunların birincil nedeninin cinsellik
olduğunu kabul eder. Sigmund Freud tarafından temelleri atılan bu kuram kişiliği açıklama
konusunda öncü olmuştur.
- Kişiliğin Üç Temel Birimi
Bu kurama göre insan kişiliğinin üç temel birimi (sistem) vardır: İd, Ego, Süper ego. Kişilik
bu üç gücün çarpışmasıyla oluşur.
İd: İnsan kişiliğinin en kaba en ilkel dürtülerden oluşan kalıtımsal bölümü id adını alır. Bir
başka deyişle id, kişiliğin, en kaba, en ilkel kalıtımsal dürtü ve arzularını içerir. İd zevk alma
ilkesine göre işlediğinden, bütün isteklerinin hemen yerine getirilmesini bekler. İd orijinal
kişiliktir; doğduğumuzda var olan tek parçadır. Bilinçaltındadır ve biyolojik içgüdüsel dürtüleri
içerir, kişiliğin ilkel yanıdır. Hayatta kalma, üreme ve haz için yaşam içgüdülerini içerir.
Hayatta kalmaya zarar veren yıkıcı ve saldırgan güdüler; ölüm içgüdülerini de kapsar. Haz
ilkesine göre çalışır. Yani, sonuçlarını dikkate almaksızın bu güdülerin anında doyurulmasını
ister.
Üst Ben (Süper Ego): Toplumda oluşmuş ahlak ve değerlerin temsilcisi üst bendir. Başlıca
işlevi, bireyin davranışlarının toplumun beklenti ve kuralları doğrultusunda gerçekleşmesini
denetlemektir. Gerçeklik ilkesine göre çalışır, içgüdüsel dürtülerin gerçekliğin (toplumun
normları ve yasaları) zorlamaları içinde doyurulmasını sağlar. Egonun bir kısmı bilinçaltındadır
(ide bağlıdır), bir parçası bilinçli ve bilinç öncesindedir (dış dünyaya bağlı). Kişiliğin sorumlu
müdürü gibi çalışır.
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Ego: Kişinin bilinçli ve kendi kültüründeki ideal standartları temsil eder. Ahlak ilkesine
göre çalışır; bizi suçluluk ve utanç ile tehdit eder. Süperego ve idin talepleri çatışır. Ego bu
kargaşayı gerçekliğin zorlamaları içinde çözmek zorunda kalır. İd ve süperego taleplerini
karşılamaya çalışmak yüzünden olan kaygıdan korunmak için ego Freud’un savunma
mekanizmaları dediği, gerçekliği çarpıtma süreçlerini kullanır.
En genel anlamıyla diyebiliriz ki: Freud’un insan benliği üzerine kurduğu “ego, süperego
ve id” kuramı bugünde geçerliliğini koruyor. Süperego, toplumun normlarının insanın içinde
girdiği şekildir ve baskıcıdır. İd, kısaca tüm hayvani duygulardır, seks, yeme-içme gibi
eylemleri kapsar. Ego bunların arasında bir denge ürünüdür.
- Kişilik Sisteminin Üç Farklı Oluşumu
Freud, kişiliği açıklarken kişilik sisteminde birbirinden farklı üç oluşumdan söz eder.
Bunlar: Bilinç, bilinçaltı ve bilinç öncesidir.
Bilinç: Şu anda farkında olduğumuz, tam şu anda ne düşündüğümüzdür.
Bilinçaltı: Zihnimizin parçası olan ama farkında olamadığımız güdü, istek, dürtü, duygu ve
düşüncelerdir.
Bilinç Öncesi: Bilince en yakın olan bölümdür. Şu anda farkında olmadığımız ama
ulaşabileceğimiz bölümdür. Bilinçaltının kolayca bilince gelebilecek, kolayca anımsanabilecek
olan bölümüdür.
- Psikoanalitik Kuramın Tüketici Davranışında Kullanımı

Psikoanalitik kuram tüketici davranışlarını belirlemede çeşitli biçimlerde yol göstericilik
yapmıştır. Psikoanalitik kuramın tutundurmada, pazar bölümlemesinde ve tüketici
araştırmalarında kullanımını özellikle incelememiz gerekir.
- Psikoanalitik Kuramın Tutundurmada Kullanımı
Reklamcılar psikologlardan yararlanarak, tüketicilerin davranışlarındaki bilinçaltı güdüleri
belirleyip bunları, tutundurma çalışmalarında kullanmışlardır. Özellikle simgelerin ve
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fantezilerin bilinçaltı güdülerde önemli yer tuttuğu belirlenmiştir. Bu nedenle, tutundurma
etkinliklerinde ürünlere simgesel anlamlar yüklenerek bireylerin bilinçaltı güdüleri harekete
geçirilmeye çalışılır. Kadın ve erkek cinsel organlarını çağrıştıran ya da cinsel çağrışımlar
içeren reklam düzenlemeleri Freud’un kuramındaki id’le ilgili görüşlere uygundur.
Üreticilerin ürünlere verdikleri biçimlerin, bilinçaltına ilişkin belli çağrışımları kışkırtması
ve böylece tüketicilerin bu ürünlere yöneltilmesi çalışmaları, bu kuramın verilerinden yola
çıkar.
- Psikoanalitik Kuramın Pazar Bölümlemesinde Kullanımı
Psikoanalitik kuram, pazar bölümlemesi konusunda birçok yararlı görüş getirir.
Tüketicilerin davranış güdülerini ortaya koyan kişilik sistemlerine göre bölümlenmesi
yararlıdır. Pazarlamacılar tüketicileri egemen kişilik sistemlerine göre üçe ayırırlar: İd
yönelimli tüketiciler, ego yönelimli tüketiciler ve üst benlik yönelimli tüketiciler. Her
bölümdeki tüketiciler satın alma sırasında farklı davranışsal özellikler sergiler. Örneğin, üst
benlik (süper ego) yönelimli pazar bölümündeki tüketiciler, çevredekiler ile uyumlu olmaya
önem verirler, aile, arkadaş çevresi ve toplumun değerleri satın alma davranışlarında etkili olur.
Bu kümedekiler id kökenli isteklerinin doğurduğu çatışmayı belli yöntemlerle giderirler
(örneğin, üstünden atma yoluna gitme).
Bireylerin bilinçaltı güdülerine göre pazar bölümlemesi yapmak çok yoğun kişilik
irdelemelerine girmeyi gerektirir. Bu durumda bile uygulamada birçok sorun ortaya çıkar.
- Psikoanalitik Kuramın Tüketici Araştırmalarında Kullanımı
Freud’un kişiliğe ilişkin olarak geliştirdiği araştırma yöntemleri, tüketici araştırmaları
açısından da büyük önem taşır. Freud’un bireyler üzerinde uyguladığı bilinçaltını
canlandırmaya yönelik psikoanaliz yöntemi pazarlamaya iki uygulamayla yansıtılmıştır:
Ayrıntılı bireysel görüşme yöntemi, özel kümelerle görüşme yöntemi.
Ayrıntılı Bireysel Görüşme: Kişilerle bire bir görüşmeyi gerektiren bu yöntemde, ürünlerin
satın alınmasını sağlayan gizli nedenlerin ortaya çıkarılması amaçlanır. Uzun süren ve yoğun
çalışma gerektiren bir yöntemdir.
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Özel Kümelerle (Focus Groups) Görüşme: Sayıları beşten az ondan fazla olmayan
tüketicilerin bir araya gelmesiyle düzenlenen uzun oturumlarda, belli bir ürünle ilgili olarak
bireylerin, duygu ve düşüncelerini kısıtlamadan belirtmeleri sağlanır. Bu yöntemlerle elde
olunan bulgular tutundurma, pazar bölümlemesi gibi pazarlama konularında kullanılır.
Marka Kişiliği ve Psikoanalitik Kuram İlişkisi
Psikoanalitik kurama göre tüketicilerin çoğu bilinçsizce hareket ederler ve bir ürünü satın
almaya iten gerçek nedenleri tam olarak bilmezler. Bu görüşe göre, tüketiciler ürünleri satın
alırken ürünlere bir kişilik yakıştırırlar ve kendi kişilikleriyle uyumlu kişilikte olduğunu
varsaydıkları ürünlere yönelirler.
Marka kişiliği, belli ürünler ve markalar için insan kişiliğine ilişkin özellikleri
yakıştırmasıyla oluşan varsayımsal bir kavramdır. Bu kavram markaların renk, fiyat, içerik gibi
fiziksel özelliklerinden bağımsızdır. Ayrıca markaların (ürünlerin) sahip olduğu işlevsel
özellikler de marka kişiliği ile örtüşmez. Markaların fiziksel özellikleri ve işlevsel özellikleri
nesneldir. Oysa marka kişiliği özneldir. Belli bir marka deterjan toz kıvamında, dikdörtgen bir
kutuda çamaşırların kirini arıtmak için kullanılır. Bu özelliklerin tümü nesneldir.
Marka kişiliği ise tüketicilerin bir marka için algıladıkları özelliklerdir. Tüketiciler
zihinlerinde belli markalara ya da ürünlere belli kişilikler yakıştırırlar. Örneğin, belli bir marka
tüketici gözünde çağdaştır ya da eski modadır, sevimlidir, güçlüdür, bağımsızdır, güven
vericidir, erotiktir. Tüketiciler bireyler için geçerli çeşitli özellikleri markalar için de geçerli
varsayarlar. ABD’de yapılan bir araştırmada patates cipsine şu özellikler verilmiştir: Tutkulu,
başarılı, zorlukları kolay aşar, tez canlı. Oysa patlamış mısır sıradan, ılımlı, kendine güvenen
ama ortaya çıkamayan kişilik özelliklerinde varsayılmıştır.
Tüketiciler ürünleri ve markaları yalnızca fiziksel özellikleri ya da işlevleri için değil
kişilikleri için de satın alırlar. Genelde tüketiciler ürünlere verdikleri kişiliklerle kendi
kişiliklerinin uyumunu ararlar. “Bu marka bana göre, bu marka bana uymaz” biçimindeki
değerlemeler marka kişiliği ile alıcı kişiliği uyumuna göre yapılır.
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Marka kişiliği hem tüketiciler için hem de pazarlamacılar için önemlidir. Marka kişiliği
tüketicilere satın alma kararlarında güven sağlar, çeşitli rakip markalar içinden seçim yapmayı
kolaylaştırır. Tüketicilerin belli markalara gönüllü olarak bağlanmasında marka kişiliği önem
kazanır.
Pazarlamacılar

tüketicilerin

markalara

kişilik

vererek,

satın

alma

kararlarında

etkilenmelerini bilinçli olarak değerlendirirler. İşletmeler markaları ile ilgili kişilik yaratmak
için yoğun araştırmalar yaparlar. İnsanların hangi kişilik özelliklerinin işletme markaları için
de geçerli olduğu saptandıktan sonra, tüm pazar iletişiminde bu özellikler öne çıkarılıp
vurgulanır. Mr.Coffee adlı kahve markası yaptırdığı araştırmada markasının tüketicilerce
algılanan kişilik özelliklerini şöyle saptamıştır: Bağımsız, dost, etkili, aydın, yakışıklı, erkek.
Tüketiciler marka kişiliği ile cinsiyet arasında da bağ kurarlar. Tüketiciler kimi markaları
erkek, kimi markaları dişi olarak algılar. Örneğin, Çinli tüketiciler üzerinde yapılan bir
araştırmada ürünlerin cinsiyetlerinin saptanması istenmiştir. Çinli tüketicilere göre kahve ve diş
macunu erkek olarak, banyo sabunu ve şampuan dişi olarak algılanmıştır.
Ayrıca marka kişiliği ile bölgesel özellikler ortak çağrışım yapar. Örneğin Karadeniz çayı,
Maraş dondurması markaları bu yörelerin özellikleriyle marka kişiliği arasında özdeşlik sağlar.
Pazarlamacılar hem cinsiyet hem de bölgesel özellikleri marka kişiliği kazandırmada
kullanmaktadırlar. Renklerin yaptığı çağrışımlar, ülkelere ve toplumlara göre değişse de marka
kişiliği yaratmada pazarlamacılar tarafından yaygın olarak kullanılır.
4.3.2. Bilişsel Sosyal Kuramlar

Freud sonrasında psikoanalitik kurama ilişkin çeşitli değerlemeler ve katkılar yapılmıştır.
Özellikle bireyin toplumsal bir varlık olduğu görüşü, kuramda değişimler getirmiştir. Alfred
Adler’e göre birey toplumsal bir varlıktır ve toplumsal dürtülerle güdülenir. Bireyin davranışını
yaratan çeşitli toplumsal belirleyiciler vardır ve insan toplumsal bir varlıktır. Diğer insanlarla
ilişki kurma ihtiyacındadır ve kendisinden çok topluma yönelik bir yaşam biçimi
geliştirmiştir. Ayrıca birey aşağılık duygusundan kurtulmak için üstünlük kazanma çabası
içindedir; bu nedenle, sürekli olarak kendini ispat etme çabasındadır. Kendi bedeninden,
görüntüsünden hoşnut değildir. Bunu değiştirebilmek için sürekli kısır döngü tarzında bir çaba
içindedir. Övgü ve eleştiriyi almak için aşırı çaba gösterir. Eleştiri onu kamçılayan bir güçtür.
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Övgü ise beğenmediği kendisini beğenmek için çok fazla gereksinim duyduğu fakat inanmadığı
bir şeydir. İnsanları kullanmak gereksinimindedir. Böylece üstün olduğunu kendine kanıtlamış
olur. Beklentilerinde gerçekçi değildir. Yeteneklerini abartır. İnsan ilişkilerinde iki yol
benimseyebilir. Ezicidir ya da kaçıngandır. İnsanlardan uzak durur. Bu kişiler yükseldikleri için
insanları ezici tarzda liderlik yaparlar. Örnek, Hitler gibi.
4.3.3. Özellik Kuramı (Treyt)

Özellik kuramı yaklaşımı, bireyleri belirgin özelliklerine göre sınıflandırmayı amaçlar. Kişilik,
kişinin sahip olduğu özelliklerin belirlediği bir yapıdadır. Bu kurama göre kişinin temel
özellikleri bilinirse, kişiliği de öğrenebilir. Bu özelliklere sevimlilik, dürüstlük, çekingenlik
örnek olarak verilebilir. Bu kuram niceliksel ve uygulamalıdır.
Özellik Kuramının İki Yönü
Özellik kuramı yalın ve genel olmak üzere iki yönden incelenir. Yalın özellik kuramında,
kişiliği belirleyen sınırlı sayıda özellik saptanır ve bireyler bu özellikleri taşıma düzeyine göre
kişilik sınıflarına ayrılır. Örneğin, spor araba üreticisi bir işletme atak, serüvenci, kendine
güvenen tüketicileri belirlemek isteyebilir. Bu özelliklere göre tüketicilere farklı açılardan
yönelir, örneğin serüvencilerin kullanacağı araba modeli vurgulaması yapar.
Özellik Kuramlarının Tüketici Davranışında Kullanımı
Özellik kuramları, bireyin belli bir zamandaki kişilik yapısına odaklanarak, belli
özelliklerinin davranışlarını nasıl etkilediğini çözümlemektedir. Bireyin geçmişteki kişilik
özellikleri ve bunların gelişimi bu kuramlar için önemli değildir. Ancak, belli özelliklere
dayanarak kişileri belli bir sınıfa oturtmak ve bireyin tüketim davranışını, o sınıftakilerle eş
değer tutmak her zaman geçerli olmamaktadır. Uzun yıllardır birçok kişilik kuramı ve onların
kişilik ölçme araçları geliştirilmiştir. Bunların bir bölümü belli ürünlerde ya da davranışsal
süreçlerde geçerli olmuş, ancak genelleştirilememişlerdir. Geçerli olanlar da aynı koşullarda
farklı biçimde işlemiştir. Çoğu kuram, kişilik ve tüketici davranışı ilişkisini yeterince
açıklayamamıştır. Bütün bunlara karşın geçmişten ders alan kimi araştırmacılar, kişilik
özelliklerine ilişkin çok özel ölçüler kullanarak sonuç almaya çaba göstermektedirler. Ayrıca,
yalnızca kişilik özelliklerini araştırmanın yetersiz olduğu, bunun yanında yararlı olabilmek için
bireylerin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşullara ilişkin bilgilerin de
değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
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4.3.4. Benlik Kuramı

Benlik, bireyin kendini bir nesne olarak ele aldığında kendine ilişkin düşünce ve duygularının
tümüdür. Benlik insanın kendi kişiliğine ilişkin kanılarının bütünü, insanın kendisini tanıma ve
değerlendirme şeklidir. Benlik kişiliğin öznel yanıdır. Benlik kavramını daha iyi anlamak için,
insanın kendisine sorduğu sorulara yine kendisinin içtenlikle cevap vermesi gerekir. Benlik
kişinin kendini başkalarının gözünden değerlendirmesi olarak da tanımlanabilir.
Benlik kuramları insanlara iyimser olarak bakar. İnsanların sürekli mutluluk aradığını,
bunun için kendisiyle uyum içinde yaşamasını sağlayacak seçimler yaptığını varsayar. Birey,
benlik kuramına göre, yaşamını doyuma ulaştıracak seçimler yapar. İnsanlar son derece
karmaşık bir yapıdadır ve kendi geleceği üzerinde karar verme güçleri vardır. Bireyin bu
kararları hep iyiye gitme, gelişme ve mutluluğa ulaşma yönündedir. Benlik kuramcıları, kişinin
kendisini ve çevresini şu anda nasıl algıladığına ve seçimlerini nasıl yaptığına önem verirler.
Önemli olan geçmiş değil, şimdiki durumdur.
Kişiliği Oluşturan İki Benlik
Bu kurama göre kişiliği oluşturan benlik ikiye ayrılır: Gerçek benlik, ideal benlik.
Gerçek Benlik: Bireyin asıl olduğu kişiliktir. Bireyin kendini algılayış biçimi olarak da
tanımlanabilir. Bireyin kişilik olarak kendini nasıl gördüğü, gerçek benliğini ortaya koyar.
Kişinin kendini görme biçimi ile başkalarının o kişiyi görme biçimi birbirinden farklı olabilir.
İdeal Benlik: Kişinin olmak istediği kişiliktir. Bireyler, kendi benlikleriyle ilgili ideal bir
kuram geliştirirler. Bu bireyin olmak istediği bir kişiliktir. Birey var olan benliği yerine, olmak
istediği benlik peşinde koşar. Kişinin kendine ideal olarak aldığı bu benlik, gerçek benliğinden
daha ileri, daha gelişmiş özellikler taşır. Birey hiçbir zaman olmak istediği bu ideal benliğe
ulaşamaz. Ancak bunun için gerekli özellikleri edinmeye çalışır. Bu durum bireyin tüketim
alışkanlıklarında da kendini gösterir. Bireyler, kendilerini olmak istedikleri gibi gösterecek
ürünlere yönelme eğilimindedirler.
Benlikler Arası Çatışma
Benlik kuramına göre bireyler kişiliklerini iki yönde ortaya koyarlar: Bireyler ya gerçek
benliklerine göre hareket ederler ya da ideal benliklerine yakın biçimde hareket ederek
kendilerine güvenlerini arttırırlar. Bireylerin gerçek benlikleriyle ideal benlikleri birbirinden
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farklı olduğundan bu iki benlik arasında çatışma çıkar. Gerçek benlik ile ideal benlik arasındaki
fark ne kadar fazlaysa kişinin iç çatışması da o kadar fazla olacaktır. Birey, gerçek benliğine
göre mi yoksa ideal benliğine göre mi hareket edeceği kararını vermek zorundadır. Bu kararı,
karar ortamlarının oluşturacağı çeşitli etkenler yönlendirir.
Benlik Kuramının Pazarlamadaki Yeri
Benlik kuramları tüketici davranışı çözümlemelerinde büyük ölçüde uygulanmaktadır.
Bireylerin başkalarıyla kurduğu ilişkiler, benliğin gelişiminde önemlidir. Tüketiciler bu
anlamda simgesel bir çevrede yaşamaktadırlar. Toplum bu simgelere yüklenen anlamları
paylaşır. Simgelerin temsil ettiği kabul edilen anlamlarla bireylerin özdeşleşmek istemesi, bu
simgelere uygun benliğin göstergesi olacaktır. Bu değerlemeden yola çıkan pazarlamacılar
ürünlerine belli simgesel anlamlar kazandırmaya çalışırlar. Böylece ürünler, tüketiciler için
belli benlikleri temsil eden simgeler olarak algılanır. Kimi araştırmacılar, “ürünlerin çoğu
işlevsel yararları için değil, simgesel değerleri için satın alınır” görüşündedirler. Bireyler satın
aldıkları ürünleri, kendilerinin uzantısı gibi görürler. Bu, ürünün simgesel anlamıyla
özdeşleşmedir.
Otomobiller, sağlık ürünleri, temizlik malzemeleri, giyim kuşam ürünleri, yiyecek
maddeleri, sigara ve içki, ev gereçleri, dergi ve gazeteler, mobilya gibi ürünlerde benlik ve ürün
imajı bağdaştırılır. Tüketiciler, bu ürünlerle benliklerini gerçekleştirdiklerini varsaydıkları için,
bu ürünleri alır ve kullanırlar.
Tüketiciler kendileriyle ilgili bir iletiyi başkalarına yansıtan ürünleri alırlar. Bu nedenle
ürünlerin simgesel işlevleri gerçek işlevlerinin önüne geçer. Bireylerin belli markalara
yönelmeleri, benlikleriyle ilgili olarak çevrelerine ileti verme amacına yöneliktir.
Kuşkusuz ürünlere yüklenen bu anlamın işleyebilmesi için çeşitli koşullar gerekir: ürünlerin
satın alınması, kullanılması herkesin gözüne batmalı, çevre tarafından fark edilmeli. Ayrıca
ürünlere farklılaştırıcı özellikler kazandırılmalı; ürünler birer “üniforma” durumuna girmemeli.
Öte yandan, ürünün temsil ettiği kişiliği algılamak kolay olmalı; ürüne bakınca bunu alanın
kimliği yaklaşık olarak belirlenebilmeli.
Örneğin, bireylerin arabalarına ilişkin algılamaları ile benlik algılamaları büyük ölçüde
örtüşür. Birbirinden farklı araba tipleri birbirinden farklı kişiler için çekicidir. Bu konuda
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yapılan araştırmalar bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bireyler arabalarını kendi kişiliklerinin
uzantıları olarak algılarlar. Kendilerini rakip araba sahiplerinden büyük ölçüde farklı görürler.
Örneğin, küçük araba sahipleri ile büyük araba sahipleri farkı gibi (Chisnall, 69-70).
4.4. TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA YAŞAM BİÇİMİ
Tüketiciler arasındaki bireysel farklılıkları ölçme aracı olarak kişilik üzerinde durduk.
Pazarlamacılar açısından bakınca bireysel tüketicilerin kişiliklerini belirlemek ve buna göre
düzenlemeler yapmak zaman ve maliyet açısından çok zordur. Ürünler binlerce, milyonlarca
kişi tarafından satın alınır. Bunları kişiliklere dayalı olarak doğru irdelemek olanaksızdır. Oysa
bu kişilerin nasıl yaşadıkları, nasıl çalıştıkları, gelirlerini nasıl harcadıkları üzerinde durarak
tüketim davranışlarını daha kolaylıkla saptayabiliriz. Konuyu böyle ele alınca, tüketicilerin
yaşam biçimleri üzerinde duruyoruz demektir.
4.4.1. Yaşam Biçiminin Anlamı ve Önemi

Yaşam Biçimi Nedir?
Kişisel faktörler arasında yer alan “yaşam biçimi” kavramı tüketici davranışının
anlaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Demografik değişkenlerin satın alma davranışını
açıklama, marka bağlılığının sebeplerini belirleme, yeni ürünler karşısında tüketicilerin
tutumlarını öğrenme, satın alma kararlarında motivasyon, tutum ve statülerin önemini araştırma
vb. konularda yetersiz kalması sonucu, kişisel ve psikolojik faktörler son yıllarda tüketici
davranışları araştırmalarının önemli değişkenleri haline gelmiştir.
Yaşam biçimi bireyin zaman ve parasını harcama yöntemindeki önemli bir faktördür.
Bireylerin sahip olduğu yaşam tarzı geçmiş deneyimlerinden, demografik özelliklerinden, inanç
ve tutumlarından, kişiliğinden etkilenmektedir. Aynı gelir ve eğitim düzeyine sahip, aynı
kültürde yetişmiş bireyler bile farklı yaşam tarzına sahiptir. Bu sebepten dolayı yaşam biçimi,
grup özelliklerinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Çünkü benzer yaşam biçimi grubunda
olan bireylerin tutumları, inançları, yaşama biçimleri, hayat görüşleri, ihtiyaç ve istekleri
benzerdir. Yaşam biçimi geniş anlamda bireyin boş zamanını nasıl geçirdiği, etrafında önem
verdiği şeylerin neler olduğu, dünyadaki olaylar ve kendisi hakkında neler düşündüğünün bir
modelidir. Kısacası bireyin faaliyetleri, ilgi alanları ve fikirleridir
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4.4.2. Yaşam Biçimi ve Kişilik İlişkisi

Yaşam biçimi ile kişilik arasında sıkı bir ilişki vardır. Belli kişilik özellikleri gösteren bir
tüketici, bu özellikler çerçevesine oturan bir yaşam biçimine yönelecektir. Yalnızlığı seven,
riskten kaçan, ürkek bir kişi, hiçbir zaman yeni serüvenler peşinde koşan, spor arabalar
kullanan, riskten korkmayan bir grubun yaşam biçimini benimsemeyecektir.
4.4.3. Yaşam Biçimi ve Kişilik Arasındaki Farklılıklar

Yaşam biçimi ve kişilik arasında, önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıkları şöyle
sıralayabiliriz;
Birinci fark, kavramsaldır. Kişilik bireyin içsel özelliklerini yansıtırken, yaşam biçimi
bireyin dışa yönelik özelliklerini ortaya koyar. Her iki kavram da bireyi ele almasına karşın,
bireyin farklı yönlerini incelemektedirler.
İkinci fark, kişiliğin, tüketici davranışlarını ortaya çıkarmada yetersiz kalmasından
kaynaklanır. Bunun nedeni, kişiliğin, bireyin geçmişten edindiği birçok özelliklerle birlikte
oluşması ve bunların birbirinden ayırt edilememesidir.
Üçüncü fark, bu iki kavramın pazarlamadaki kullanımı yönündedir. Kişiliğe göre pazar
bölümlemesi yapıldığında çok küçük bölümlerin oluşturulması gerekir. Oysa yaşam biçimi
açısından bölümlemede daha geniş pazar bölümleri oluşturabiliriz. Bu nedenle, öncelikli olarak
yaşam biçimi yönünden yapılan bölümlemenin ardından, bu pazar bölümleri, kişilik özellikleri
kullanılarak daha ayrıntılı bölümlere ayrılabilir.
4.4.4. Yaşam Pazarlamada Kullanımı (Psychographics)

Tüketicilerin etkinlikleri (iş yaşamı, hobileri), ilgileri (spor, sanat) ve görüşleri (kendine ve
başkalarına ilişkin) kendilerini ortaya koymada temel belirleyiciler olmaktadır. Bunlara
bakarak tüketicilerin zamanını ve parasal kaynaklarını nasıl değerlendirdiğini anlarız.
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Yaşam biçimini ortaya koyan bu ögeler, somut araştırmalarla saptanarak pazarlamada
kullanılır. Yaşam biçimine ilişkin çalışmalar değişik düzeylerde gerçekleştirilir. Bu çalışmalar
çok genel bir düzeyde yürütülerek genel yaşam biçimi ölçütleri saptanabilir. Tam tersine, belli
bir ürün ya da özel etkinlik için de ölçütler araştırılabilir.
Pazarlamacılar daha çok belli ürünlere yönelik çalışmalara ağırlık verirler. Örneğin, yeni
moda bir giysiye ilişkin yaşam biçimi çalışması ya da daha bütüncül olarak, belli yaş
aralığındaki bayanların görünüm, moda, egzersiz ve sağlık değerlendirmelerinden yola çıkan
yaşam biçimi belirlemeleri gerçekleştirilebilir. Yaşam biçimine ilişkin araştırmalar yapılırken
hazırlanacak anketlerde tüketicilerin etkinlikleri, ilgileri ve görüşleri konusunda ayrıntılı
sorular yer alır. Bu sorulara verilen yanıtlar çerçevesinde, tüketiciler farklı tüketim bölümlerine
ayrılır. Her bölümde yer alan tüketiciler ortak “etkinlik, ilgi ve görüş”leri paylaşırlar.
Soruların hazırlanmasında araştırma yapılan ürünün özelliklerine göre özel konular da yer
alabilir. Örneğin, çevre dostu bir ürüne ilişkin yaşam biçimi araştırması yapılıyorsa, “etkinlik,
ilgi ve görüş”lere ilişkin genel soruların yanında ürünün çevre dostu özelliklerine ilişkin sorular
da yer alabilir. Çevreye duyarlılık, hava kirliliği, satın alma alışkanlıkları ve marka bağımlılığı
konuları da sorularak, tüketicinin yaşam biçiminde çevreye önem verme düzeyi saptanabilir.
İşletmeler, tüketicilerin yaşam biçimi verilerinden yola çıkarak, pazar bölümlemesine giderler.
Pazar bölümlemesinin tutarlı verilere dayandırılarak, özenle gerçekleştirilmesi gerekir.
Tüketicilerin yaşam biçimine göre gerçekleştirilen pazar bölümlemesinin pazarlamacılara
sağladığı

yararları

şöyle

sıralayabiliriz:
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1. Hedef Pazarın Tanımlanması: Hedef pazar çok daha derinliğine tanımlanarak, ayrıntılar
görülebilir.
2. Pazara İlişkin Yeni Bir Bakışın Kazanılması: Pazarlamacılar stratejilerini “tipik
tüketici” davranışına göre yaratma eğilimindedirler. Oysa bu tür genel varsayımlar pazar
yapısına çoğu kez uymaz. Yaşam biçimi araştırmaları pazara bakışı yenileyecek bulgular sağlar.
3. Ürünün Konumlanmasını Sağlama: Yaşam biçimi verileri, bireylerin yaşam biçimine
uyum sağlayacak ürün özelliklerinin kazandırılmasını gerçekleştirir. Böylece ürünün daha
sağlıklı biçimde pazar bölümüne oturması sağlanabilir.
4. Pazarlama iletişimini kolaylaştırıcı veriler sağlama: Yaşam biçimi bilgileri, ürünle
ilgili tutundurma çalışmalarına katkı sağlayacak yararlı bilgiler sunar. Elde olunan zengin
bilgilerle, daha yaratıcı ve gerçekçi iletişim sağlanarak tüketiciye ulaşılabilir.
5. Genel Stratejilerin Geliştirilmesini Sağlama: Ürünlerin, tüketicilerin yaşam
biçimlerine hangi ölçülerde uyduğunun belirlenmesi, pazarlamacılara yeni ürün geliştirme, yeni
tutundurma stratejileri oluşturma ve bu tüketim biçimine en uygun koşullar yaratma olanakları
verir.
6. Toplumsal ve Siyasal Konularda Katkı Sağlama: Yaşam biçimi verileri siyasal
kampanyaların düzenlenmesinde de yönlendirici bilgiler içerebilir. Ayrıca, toplumsal
konularda alınacak önlemler ve geliştirilecek politikaların oluşturulmasında yaşam biçimi
verileri önem kazanır. Örneğin, içki ve uyuşturucu alışkanlıkları konusundaki veriler çeşitli
önleyici kampanyaların yönünü çizer.
4.4.5. Türkiye’de Yaşam Biçimine Göre Çeşitli Ayırımlar

Hane tüketim paneli şirketi HTP Araştırma ve Danışmanlık 2004 yılında “Türkiye Yaşam
Trendleri ve Markalar Çalışması” raporunu çıkardı. Rapor Türk tüketicilerini 9 ayrı yaşam
biçimi bölümüne ayırmaktadır. Bunlar şöyledir: Gelenekseller (%20,3), harbiler (%16,4),
yılgınlar (%12,3), çabalayanlar (%9,8), popmilliyetçiler (%9,6), medeniyetçiler (%8,8),
öykünenler (%8,4), dinmerkezciler (%7,7) ve vitrindekiler (%6,7). Bu bölümlerin özellikleri
şöyle belirlenmektedir:
Vitrindekiler: Eğitimli, duyarlı, kendine özen gösteren, hayattan zevk almayı bilen kentli
yetişkinler. Çoğunluğu erkek. Yüksek sosyoekonomik sınıftan yöneticiler, profesyoneller,
işverenler, özel sektör çalışanları. Kendi kişilikleriyle varlar; kendilerini Türklük ile
tanımlamıyorlar.
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Medeniyetçiler: Marmara ve Ege’de kentsel alanlarda yaşayan, orta ve üst
sosyoekonomik sınıftan ailelerin lise/üniversitede okuyan 16-25 yaşlarındaki çocukları. İlgi
alanları geniş. Teknolojiye yakınlar. Kültür ve sanat onlar için önemli. Daha çok gazete ve dergi
okuyorlar. Çevreye duyarlı, haklarını arayan, gerektiğinde tepkilerini gösterebilen tüketiciler.
Öykünenler: Orta ve üst sosyal sınıftan kalabalık ailelerin 16-25 yaşlarındaki çocukları.
Geleneksellikten uzak, liberal ve modern olma isteğindeki gençler. Esnek, rahat, çok yönlüler.
İlgi alanları geniş, yeniliklere açık ve dışa dönükler. Ülkelerine ve çevrelerine karşı hassaslar.
Okul dışındaki hayatları aktif ve dışa dönük. Alışverişe, yakın yerlere seyahatlere, arkadaş,
akraba ziyaretlerine gidiyorlar.
Çabalayanlar: Geçmişe dönmeyi arzulayan, zor hayatlarından ancak evde kurtulan, içe
dönük genç ebeveynler. 26-35 yaşlarında, kent/yarı kentlerde (İç Anadolu) yaşayan çalışan
insanlar. Hayatları bin parçaya bölünmüş durumda. Sakin ve rahat değiller. Evde kendilerini
güvende hissediyorlar. Ünlülere tepkililer.
Harbiler: Kalabalık ailelerin 16-20 yaşlarındaki çocukları. Erkekler çoğunlukta.
Mahallenin delikanlıları. Evde oturmayı, entelleri, düzenli olmayı sevmiyorlar. Mevcut erkek
rollerinden memnunlar.
Popmilliyetçiler: Geleneksel genç yetişkinler. Hayatlarında en çok ülkeleri var.
Çoğunluğu erkek. Eğitim düzeyleri düşük. Geleneksel kadın-erkek rollerine uygun, kendi
hallerinde, sakin bir hayat sürüyorlar. Maceracı değiller.
Yılgınlar: Hayat mücadelesinden yorgun düşmüş orta yaşlı ebeveynler. Düşük sosyal
sınıfa mensup işçiler çoğunlukta. Eski zamanları özlüyorlar. Tutumlu ve düzenliler. İş ve aile
ile geçen zamanın dışında özel ilgi alanları yok.
Gelenekseller: Açık fikirli, kültürlü olmaktansa muhafazakârlığı tercih eden geleneksel,
sade insanlar. Gözde insanların hayatlarını takip etmek aile dışında tek ilgi alanları. Düşük
sosyal sınıfa mensup, az eğitimli, 46 yaş üstü ebeveynler. Ev hanımları çoğunlukta. Dinine
bağlı, ülkesini seven, yaşadığı topluma karşı duyarlı, eski zamanları özleyen insanlar. Sade,
olgun, uyumlu ve tutumlular.
Dinmerkezciler: Huzuru dinde bulan, günlük hayatta dini referans alanlar. Kadınlar
çoğunlukta. Düşük eğitimli, alt sosyal sınıfa mensup, kırsal alanlarda yaşayan bir grup.
Yumuşak, muhafazakâr, sade bir yapıları var. Toplumdan farklılaştıkları iki temel konu, daha
az milliyetçi olmaları ve Müslümanlığın hayatlarındaki baskın rolü. Dışarıdaki dünya ile pek
ilgilenmiyorlar. Haberleri daha az seyrediyorlar. Medya tüketimleri düşük.

97

Uygulamalar
1) Tüketici davranışında kişiliğin önemini açıklayınız.
Çözüm:
Bireyler kimi zaman birbirlerine benzer, kimi zaman da birbirlerinden farklı
davranışlara girerler. Kimi kişiler giyim kuşamlarında, yeme içmelerinde, aile
ilişkilerinde geleneksel bir anlayışa sahiptirler. Yeni bir giysi, farklı bir yemek,
ataerkil olmayan bir davranış bu kişilere ters düşer. Oysa kimi kişiler de tam tersine
yeni giysilerden, yeni yiyeceklerden, yeni ortamlardan ve rahat ilişkilerden
yanadırlar. Onlar için geleneksellik, tutuculuk anlamındadır. Tüketici davranışı
açısından bu kişilik özellikleri önem kazanmaktadır.
2) Kişiliğin tanımını yapıp, kişiliğin özelliklerinin kaça ayrıldığını belirtiniz.
Çözüm:
Kişilik, her bireyin yaşamı boyunca çevresiyle uyumunu sağlayan bireye özgü
düşünce, duygu ve davranış biçimidir. Kişiliğin üç temel özelliği vardır: Tutarlılık ve
durağanlık, ayırt edici olma (kendine özgü olma), kestirilemezlik.
3) Yaşam Biçimi ve Kişilik Arasındaki Farklılıkların neler olduğunu belirtiniz.
Çözüm:
Yaşam biçimi ve kişilik arasında, bu sıkı ilişkiye karşın önemli farklılıkların
olduğunu unutmamak gerekir. Birinci fark, kavramsaldır. Kişilik bireyin içsel
özelliklerini yansıtırken, yaşam biçimi bireyin dışa yönelik özelliklerini ortaya koyar.
İkinci fark, kişiliğin, tüketici davranışlarını ortaya çıkarmada yetersiz kalmasından
kaynaklanır. Üçüncü fark, bu iki kavramın pazarlamadaki kullanımı yönündedir.
Kişiliğe göre pazar bölümlemesi yapıldığında çok küçük bölümlerin oluşturulması
gerekir. Oysa yaşam biçimi açısından bölümlemede daha geniş pazar bölümleri
oluşturabiliriz. Bu nedenle, öncelikli olarak yaşam biçimi yönünden yapılan
bölümlemenin ardından, bu pazar bölümleri, kişilik özellikleri kullanılarak daha
ayrıntılı bölümlere ayrılabilir.
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Uygulama Soruları
1) Kişilik kavramının ne olduğunu ve tüketici davranışlarındaki önemini
belirtiniz.
2) Kişiliğin özellikleri nelerdir ve kaça ayrılır açıklayınız.
3) Kişilik kuramları içerisinde yer alan psikoanalitik kuramda kişiliğin üç temel
biriminin ne olduğunu ve bunlar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
4) Freud, kişiliği açıklarken kişilik sisteminde birbirinden farklı üç oluşumdan söz
etmiştir. Bunlar nelerdir açıklayınız.
5) Tüketici davranışında yaşam biçiminin anlam ve önemi nedir belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kişilik kavramının tanımının yapıldığı bu bölümde öncelikli olarak kişilik özelikleri, kişilik
kuramları ve tüketici davranışında yaşam biçimi ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Bu bölümde aynı zamanda tüketici davranışında kişiliğin ne derece etkili olduğuna da
değinilmiştir. Günlük hayatımızın her anında gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizi kişiliğimiz
doğrultusunda şekillendiririz. Bireyler kimi zaman birbirlerine benzer, kimi zaman da
birbirlerinden farklı davranışlara girerler. Kimi kişiler giyim kuşamlarında, yeme içmelerinde,
aile ilişkilerinde geleneksel bir anlayışa sahiptirler. Yeni bir giysi, farklı bir yemek, ataerkil
olmayan bir davranış bu kişilere ters düşer. Oysa kimi kişiler de tam tersine yeni giysilerden,
yeni yiyeceklerden, yeni ortamlardan ve rahat ilişkilerden yanadırlar. Onlar için geleneksellik,
tutuculuk anlamındadır. Tüketici davranışı açısından bu kişilik özellikleri önem kazanmaktadır.
Bu bağlamda kişilik, her bireyin yaşamı boyunca çevresiyle uyumunu sağlayan bireye özgü
düşünce, duygu ve davranış biçimidir şeklinde ifade edilebilir. Kişiliğin üç temel özelliği
vardır: Tutarlılık ve durağanlık, ayırt edici olma (kendine özgü olma), kestirilemezlik. Kısaca
bunlardan söz edecek olursak tutarlılık ve durağanlık için şunu söyleyebiliriz ki kişilik uzun
dönemde belli bir durağanlık gösterir. Kişililiğin hiç değişmediğini söylemek gerçekçi değildir.
Çeşitli kısa dönemli etkileşimler kişilik üzerinde belli etkiler yaratır. Psikolojik, sosyokültürel,
çevresel ve durumsal etkenler bireylerin tüketim davranışlarını etkiler; ancak bu durum, bireyin
kişiliğinin temel yapısını sarsmaz. Kişi zaman zaman ortamın gerektirdiği davranışları
göstermek zorunda kalabilir. Örneğin özel gereksinmeler, güdüler, grup baskısı, yeni markaları
deneme isteği tüketicinin davranışlarında da değişim yaratır. Ayırt edici olma durumunda ise
bireylerin kişilik özelliklerinin bir bölümü birbirine benzeyebilir. Ancak, pek çok yönden bu
benzerlik ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle, her tüketici satın alma davranışında kendine özgü
bir yol tutar. Bireyin sahip olduğu belli kişilik özellikleri, bir ürüne yönelip yönelmeyeceğini
ortaya koyar. Bu, öbür tüketicilerden farklı olan kişilik özelliklerinin belirtisidir.
Kestirilemezlik de ise bireyin yalnızca tek bir kişilik özelliğine bakarak, onun nasıl
davranacağının önceden belirlenememesi kestirilemezlik özelliğini ortaya koyar.
Kişilik özelliklerinin her biri belli bir davranışla sıkı sıkıya bağlantılı kılınamaz. Belli bir
markanın seçimi, kişiliğin etkilenmesine, ortama ve ürüne bağlıdır. Bütün bunlar farklı
davranışları ortaya çıkarabilir. Örneğin yeniliklere açık bir kişilik özelliği gösteren tüketicinin
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her zaman, her alışverişte bu özelliğini öne çıkarması beklenemez. Bu tüketicinin eski model
arabasına bağlı kalması, cep telefonunu yeni modellerle değiştirmemesi olağan sayılmalıdır.
Bu bölümde ayrıca kişilik kuramlarına da ayrıntılı bir biçimde değinilmiştir. Bu bağlamda
çeşitli psikologlar birbirinden farklı kuramlar geliştirmişlerdir. Bizim ele aldığımız tüketici
davranışı açısından önemli olan dört kuram ise Psikoanalitik kuram, sosyo psikolojik kuramlar,
özellikler (trait) kuramı ve benlik kuramı. Bu kuramlar karmaşık ve yoğun psikolojik
çözümlemeler içerir. Psikoanalitik kurama göre insan kişiliğinin üç temel birimi (sistem) vardır:
İd, ego, süper ego. Kişilik bu üç gücün çarpışmasıyla oluşur. İd: İnsan kişiliğinin en kaba en
ilkel dürtülerden oluşan kalıtımsal bölümü id adını alır. Her insanda bulunan id’in ilkel
dürtülerinden en baskın olan ikisi, cinsiyet ve saldırganlıktır. Üst Ben (Süper Ego): Toplumda
oluşmuş ahlak ve değerlerin temsilcisi üst bendir. Başlıca işlevi, bireyin davranışlarının
toplumun beklenti ve kuralları doğrultusunda gerçekleşmesini denetlemektir. Ego: İd
kişiliğimizin tek özelliği olsaydı, insanla hayvan arasında bir fark kalmazdı. Kişiliğin ikinci
birimi olan ego, id’in aşırı isteklerine karşı onları gerçeğe uygun biçimde doyuma ulaştırmayı
amaçlar. Freud ego’nun gerçeklik ilkesine göre çalıştığını belirtir. Gerçeklik ilkesi, kişinin
gerçekçi olmasına ve davranışlarında aşırılıklardan sakınmasına yardımcı olur.
Bu bölümde aynı zamanda tüketici davranışında yaşam biçimine de değinilmiştir. Yaşam
biçimi ve kişilik ilişkisi ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışı açısından önemli olan dört kuramdan biri
değildir?
a) Psikoanalitik kuram
b) Psikososyal kuram
c) Benlik kuramı
d) Özellikler kuramı
2) Aşağıdakilerden hangisi kişilik sisteminin üç farklı oluşumundan biri değildir?
a) Bilinç
b) Bilinçaltı
c) Süper ego
d) Bilinç öncesi
3) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşam biçimine göre yapılan çeşitli ayırımlar içerisinde
değildir?
a) Vitrindekiler
b) Çabalayanlar
c) Medeniyetçiler
d) Demokrasiciler
4) Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin üç temel özelliğinden biri değildir?
a) Zıtlık
b) Kestirilemezlik
c) Ayırt edicilik
d) Tutarlılık ve durağanlık
5) Aşağıdakilerden hangisinde kişiliği oluşturan 2 benlik bir arada verilmiştir?
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a) Benlik-Üst benlik
b) Gerçek benlik-İdeal benlik
c) Alt bilinç-İdeal benlik
d) Gerçek benlik-Üst benlik
6) Aşağıdakilerden hangisi yaşam biçiminin temel ögelerinden biri değildir?
a) Ekonomik ögeler
b) Psikolojik ögeler
c) Kültürel ögeler
d) Geleneksel ögeler
7) Aşağıdakilerden hangisi bireylerin kişilik sistemlerindeki üç ögenin çatışması sonucunda
ortaya çıkan çözümlerden biri değildir?
a) Baskılama
b) Dönüştürme
c) Sebep üretme
d) Üstünden atma
8) Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi bireyin yalnızca tek bir kişilik özelliğine bakarak,
onun nasıl davranacağının önceden belirlenememesi durumunu ifade eder?
a) Kestirilemezlik
b) Tutarlılık
c) Ayırt edicilik
d) Durağanlık
Cevaplar:
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1-b, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b, 6-d, 7-c, 8-a
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5. TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA ÖĞRENME VE BELLEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Öğrenme sürecinin anlamı öğrenilecek.

5.2.

Temel öğrenme kuramları ve pazarlama uygulamaları ele alınacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tüketici Davranışında Öğrenmenin Anlamı kavramı ne ifade etmektedir?
2) Öğrenme kuramları nelerdir?
3) Model alma yoluyla öğrenmede önemli olan 4 koşul nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Tüketici

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
davranışında Metinler, çözümlü sorular,

davranışında Tüketici

öğrenme ve bellek ile ilgili öğrenme
temel kavramlar.

ve

bellek alıştırmalar

kavramının ne olduğunu ve daha
bu

kavramın

hakkında

bilgi

kolay

ile

konuların
anlaşılması

detayları sağlanacaktır.
sahibi

olunacak.
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Anahtar Kavramlar
 Öğrenmenin anlamı


Öğrenme Kuramları



Davranışçı Öğrenme



Bilişsel Öğrenme
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Giriş
İnsan, varlığını öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranış adı verilen iki farklı davranış ile
sürdürür. Bu davranış türlerinden biri insanın doğuştan getirdiği refleks adı verilen
öğrenilmemiş davranışlardır. Örneğin limon görünce ağzımızın sulanması, gözümüze toz
kaçınca yaşarması gibi. Öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranışlar ile birey hayatını devam
ettirmektedir. Öğrenme, yaşamımızın her anına yayılan bir süreçtir. Araştırmalar öğrenmenin,
henüz anne karnında iken başladığını ve insanların öğrenme sonucunda ölmeden önce ortalama
bir kütüphaneyi dolduracak düzeyde bilgiye sahip olabileceklerini göstermektedir. Yani
öğrenme çok geniş kapsamlı bir kavram olmaktadır. Bu kavram hayatımıza etkili bir biçimde
yön vermektedir. Bu bölümde tüketici davranışında öğrenme ve bellek örgütsel kavramının ne
olduğu, öğrenme ile ilgili temel kavramların neler olduğunu ve bu kavramlar arasındaki
ilişkileri açıklayarak bundan sonraki bölümlerin konuları hakkında da bir fikir edineceğiz.

110

5.1. Tüketici Davranışında Öğrenmenin Anlamı ve Özellikleri
İnsan, varlığını öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranış adı verilen iki farklı davranış ile
sürdürür. Bu davranış türlerinden biri insanın doğuştan getirdiği refleks adı verilen
öğrenilmemiş davranışlardır. Örneğin limon görünce ağzımızın sulanması, gözümüze toz
kaçınca yaşarması gibi. Başka bir davranış şekli ise öğrenilmiş davranışlardır. Veblen, insanı
sosyal bir hayvan olarak tanımlar ve insanı öbür canlılardan ayıran en önemli unsur, nefes
almak kadar doğal bir davranış olan öğrenmedir, der.
Öğrenme, yaşamımızın her anına yayılan bir süreçtir. Araştırmalar öğrenmenin, henüz
anne karnında iken başladığını ve insanların öğrenme sonucunda ölmeden önce ortalama bir
kütüphaneyi dolduracak düzeyde bilgiye sahip olabileceklerini göstermektedir. Öğrenme,
tüketim sürecinin önemli bir parçasıdır ve gerçekten tüketici davranışı öğrenilmiş davranıştır.
Çünkü tüketiciler ürünleri nasıl satın almaları ve kullanmaları gerektiğini öğrenirler. Hiç kimse
hayata sütü, çikolatayı, arabaları, vb. severek doğmaz. Bu da gösteriyor ki tüketim olayımızı
şekillendiren değerlerimiz, tutumlarımız, zevklerimiz, tercihlerimiz hep öğrenme yoluyla
kazanılır. İnsanların nasıl öğrendikleri konusunda bugüne kadar bir tanım birliği söz konusu
olmasa da, pazarlama bakış açısı ile öğrenme, tüketicilerin gelecekteki davranışlarına yön
verecek, satın alma ve tüketime dayalı bilgi ve deneyimleri elde ettikleri süreçtir.
Bu tanımdan ortaya çıkan önemli noktalar şunlardır:


Öğrenme bir süreçtir. Bu süreç, yeni bilgilerin (bu bilgiler okuma, tartışma, gözlem ve
düşünme yoluyla edinilir) ve deneyimlerin kazanılması ve değişikliğe uğramasıdır.
Edinilen bilgi ve kişisel deneyimler, tüketicilerin gelecekteki davranışlarında
karşılaşabilecekleri benzer durumlara temel oluşturur.



Öğrenme, davranışlarda meydana gelen kalıcı değişikliktir. Davranışlarda öğrenme
yoluyla olumlu ya da olumsuz yönde değişiklik olurken, aynı zamanda bu değişikliğin
elden geldiğince uzun sürmesi beklenir.



Öğrenme, bilinçli ya da bilinçsiz çabalarla işleyen bir sistemdir. Öğrenmenin bilinçli bir
şekilde gerçekleşmesi, bir sorunun/gereksinmenin ortaya çıkması ya da bir ürüne ilişkin
bilgiye gerek duyulması durumunda söz konusu olurken, bilinçsizce gerçekleşmesi
tümüyle rastlantıyla ve hiçbir çaba harcamaksızın ortaya çıkabilir. Örneğin, TV
reklamlarında izlediğimiz ve öğrendiğimiz marka adları gibi.
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5.2. ÖĞRENME KURAMLARI
Öğrenme kuramları Şekil (1)’de görüldüğü üzere, temelde davranışçı (çağrışımcı/koşullu)
öğrenme ve bilişsel (zihinsel) öğrenme olmak üzere iki grup altında incelenir.
5.2.1. Davranışçı Öğrenme Kuramları

Belirli uyarıcıya karşı ortaya çıkan tepkileri açıklayan öğrenme şeklidir. Gün içinde
birçok kez kullandığımız “koşullanma” sözcüğü “düşünülmeden yapılan” ya da “uyarıcıya
karşı gösterilen otomatik tepki” biçiminde tanımlanır. Öğrenme, uyarıcı-tepki arasındaki ilişki
yoluyla gerçekleşir. Davranışçı öğrenme üç farklı şekilde gerçekleşir: Tepkisel (klasik)
koşullanma, edimsel koşullanma ve model alma (gözlem) yoluyla öğrenme.
5.2.1.1. Tepkisel (Klasik) Koşullanma Yoluyla Öğrenme
20. yy. başlarında SSCB’de Rus fizyolog Ivan P. Pavlov’ un çalışmaları sırasında
rastlantı sonucunda ortaya çıkan bir kuramdır.
Birbiriyle ilişkilendirilen uyarıcılar belli tepkilerin meydana gelmesi yönünde tepkisel
olarak koşullandırılabilmektedir. Pavlov’un deneyinde zil sesi ve salya arasındaki ilişki klasik
şartlanmanın uyaran- tepki ilişkisi şekilde açıklanmaktadır. Tepkisel koşullanmanın meydana
gelebilmesi için ilk önce Pavlov’un deneyinde ortaya konulduğu gibi doğal uyarıcı tepki
ilişkisinin (yiyecek-salya) bulunması gerekir. Daha sonra koşullu uyarıcının (zil sesi) koşulsuz
uyarıcıdan (yemek) hemen önce verilmesi ve bu iki uyarıcının beklenen tepki yönünden (salya
salgılama) birleştirilmesi gerekir. Son olarak da söz konusu olan koşulsuz tepkiyi yaratacak
koşullu uyarıcı ve koşulsuz uyarıcı arasındaki bağın tekrarlanması gerekir. Pavlov, salyanın
sindirim sistemi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla bir köpek üzerinde çalışmalara
başlamıştır. Deney koşullarında Pavlov, köpeğini ses geçirmez, cam bölmeli bir odaya koymuş
ve belirli aralıklarla zil çalmış fakat köpek zile hiç tepki vermemiştir. Daha sonra köpeğe
yiyecek verilmeye başlandığında köpek salyalamaya başlamıştır. Başlangıçta zilin çalınmasının
hemen ardından köpeğe yiyecek getirildiğinde köpek salyalamış, daha sonra ise yemek
getirilmese bile zil sesini duyduğunda köpeğin salyaladığı görülmüştür. Köpek zil sesi ile
yemek arasında bir ilişki kurarak koşullanmış ve bir şey öğrenmiştir.
112

Tepkisel koşullanma, bireyin, koşullanmış (bağımlı) bir uyarıcıya gösterdiği tepkiyi,
koşullanmamış (bağımsız) bir uyarıcıya da göstermeyi öğrenmesidir.
Tepkisel Koşullanmanın Temel Özellikleri
Tepkisel koşullanma; yineleme, uyaranın genellenmesi ve uyaranın ayırt edilmesi şeklinde
üç temel özelliğe sahiptir. Her bir özellik, tüketici davranışına yönelik stratejik uygulamalarda
büyük önem taşır.
Yineleme: Koşullu ve koşulsuz uyarıcı ile unutma sürecini yavaşlatma arasında önemli etkiye
sahiptir ve akılda tutmaya yardımcı olur. Yinelemenin öğrenmedeki önemine ilişkin
çalışmaların son derece kısıtlı olmasına karşın, araştırmalar özellikle reklamlar üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Bir reklamın TV’de en az kaç kez yayınlanması gerektiği konusu farklı
çalışmalara konu olmuş, bir grup araştırmacıya göre üç kez yinelenmesi gerekliliği (birinci
gösterimde ürün farkındalığı yaratmak, ikinci gösterimde ürünün tüketiciye uygunluğunu
vurgulamak ve üçüncü gösterimde ürünün yararlarını anımsatmak) ortaya konulurken, bir başka
grup araştırmacı ise çok sayıda kanalın ve zapping kültürünün varlığı nedeniyle bir reklamın
on bir-on iki kez yayılanması gerektiğini, ancak bu durumda tüketicilerin üç kez reklamı
izleyebileceğini savunmuştur.
Yineleme konusunda önemli bir başka nokta, çok fazla sayıda reklamla karşılaşan
tüketicilerin zamanla dikkatlerinin ve reklamları anımsama düzeylerinin azalmasıdır. Reklamın
eskimesi olarak bilinen bu etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla bazı pazarlamacılar “kozmetik
değişkenler” olarak bilinen, reklamda farklı bir zemin, farklı yazı tipi ve farklı ses tonları
kullanımından yararlanırlar. Ancak ürünü ya da markayı akılda tutmayı amaçlayan yinelemenin
anlam bulması için reklam biçimleri değişse bile ürünün ya da markanın ana temasının
değişmez kalması gerekliliği unutulmamalıdır. Örneğin, BEKO markalı ürünlere göre reklam
metinleri ve içerik sürekli değişse de “BEKO bir dünya markasıdır” sloganı, ana tema olarak
sürekliliğini korumaktadır.
Uyaranın Genellenmesi: Klasik koşullanma kuramcıları, öğrenmenin yalnızca yinelemeye
bağlı olmadığını ve öğrenmede, genelleme yeteneğinin de etken olduğunu göstermiştir.
Örneğin, Pavlov’un köpeği yalnızca zil sesine değil, zil sesine benzerlik gösteren anahtar sesine
de koşullanarak salyalamıştır. Uyarıcılar arasında (zil sesi-anahtar sesi) benzerlik arttıkça
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koşullu tepkinin şiddeti de artmaktadır. Watson’un 11 aylık erkek çocuğu Albert ile yaptığı
deney uyarıcı genellemesi ve korku koşullaması açısından önemlidir. Albert hayvanları çok
seven ve onlardan hiç korkmayan bir çocuktur. Kendisine beyaz bir tavşan gösterildiğinde onu
çok sevmiş ve onunla oynamıştır. Daha sonra kendisine beyaz bir fare gösterilerek tam ona
dokunacağı sırada kulağının yanında büyük bir gürültü yapılmış ve küçük çocuk irkilmiştir. Bu
olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra Albert beyaz tavşanı görünce korkmaya başlamış ve tepki
giderek beyaz tüylü eşyalara da yansımıştır. Hatta Albert’in bu korkusu pamuk, kürk ve
insanların yüzündeki bembeyaz sakallara kadar uzanmıştır.
Pazarlama uygulamalarında genelleme, daha çok etik bir sorun olarak markalı ürünlerin
taklitlerinin benzer ambalajlama yoluyla pazara sunulması ve tüketicilerin reklamlarda gördüğü
markalı ürünlere dayalı genelleme yaparak taklit ürünleri satın almaları şeklinde gerçekleşir.
Bu durum, haksız rekabet yaratarak işletme satışlarının yüksek oranda azalmasına neden
olabilir. Genellemenin pazarlamada farklı bir uygulama şekli ürün yayma (genişletme)
stratejileri biçimindedir.
Bu stratejiler şu şekilde sıralanabilir;


İşletmenin ürün hattını genişletmesi: Pazarlamacıların, tüketicilerin önceden
bildikleri ve güvendikleri markalarını, pazara yeni sürecekleri ürün ile ilişkilendirerek
genelleme yapılmasını amaçlamalarıdır.



Ürün çeşidinin genişletilmesi: Örneğin, misvaklı diş macunu, beyazlatıcı diş macunu
gibi.



Ürün kategorisinin genişletilmesi: Bu strateji genellikle yeni hedef pazar seçimi
durumunda söz konusu olan bir stratejidir. Örneğin Fa marka banyo sabunu, Fa marka
sıvı sabun, Fa marka duş jeli gibi.
Aile markası kullanma, genellemenin pazarlama uygulamalarında görülen başka şekli

olarak, işletmenin tüm ürün dizilerini aynı marka adı altında pazara sunmasıdır. Örneğin Nike,
spor ayakkabıları, aksesuarlar ve giysiler için aynı markayı kullanmaktadır. Ayrıca lisans
vererek, bilinen ve tanınmış bir marka isminin başka ürünler için de kullanımını sağlayacak
şekilde kiralanması genellemenin bir başka yöntemidir.
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Uyaranın Ayırt Edilmesi: Genellemenin tam karşıtı olan uyaranın ayırt edilmesi, benzer
uyarıcılardan bir tanesini seçmek anlamı taşır. Tüketicilerin benzer uyarıcılar arasından farklı
olanı seçme yeteneği, pazarlamada konumlandırma stratejisine dayanır. Konumlandırma,
zihinlerde bir yer kapma savaşıdır. Etkili konumlandırma ile ürün ya da markanın benzer
uyarıcılardan ayırt edilmesi amaçlanır. Başarılı konumlandırmanın iki önemli noktası vardır:
İnandırıcı olmak ve tek bir özelliğe odaklanmak. Örneğin Porsche, kendini “dünyanın en iyi
küçük spor otomobili” olarak konumlandırır. Bu tanım inandırıcı olmanın yanı sıra ürünün tek
özelliğine odaklanmasından dolayı akılda kalma ve farklılığı görme düzeyini artırır. Ancak
pazarda işletmelerin her biri önder olma gibi bir şansı ve başarıyı yakalayamazlar. Bu durumda
konumlandırma acaba yapılmamalı mıdır? Genellikle en başarılı konumlandırmayı, taklit
edilmeleri zor olan işletmeler gerçekleştirse de “eşi benzeri olmayan bir özelliğe sahip
olamayan işletmeler” de etkili konumlandırma yapabilir. Tek yol, doğru olanı söylemek ve
inandırmaktır. Örneğin; “biz ilk beş danışmanlık firmasından biriyiz” ya da Avis’in “biz iki
numarayız, bu nedenle daha sıkı çalışıyoruz” şeklindeki konumlandırma mesajları, müşterilere
güven yaratarak, ayırt edilebilirlik sağlamaktadır.
Tepkisel koşullanmanın özellikleri pazarlama uygulamalarına kuramda temel oluşturarak
tüketici davranışının anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Ancak bu özelliklerin tüketici
davranışında öğrenmeyi tümüyle açıklaması da olası değildir.
Tepkisel Koşullanma ve Pazarlama Uygulamaları
Pazarlamada tepkisel koşullanma, sıklıkla kullanılan bir uygulama yöntemidir. Özellikle
belirli uyarıcılar yoluyla (koşulsuz uyarıcı), bir ürün ya da markaya yönelik hoş duyguların
(koşulsuz tepki) yaratılması amaçlanır. Tepkisel koşullanmanın pazarlama uygulamaları farklı
şekillerde görülür:
– Özellikle reklamlarla popüler müzik eşliğinde bir kalem markasının gösterimi, müzik ile ürün
arasında çağrışım yaptığında hoş duygular yaratabilecektir. Şekil (3), başlangıçta müziğe
yönelik duygusal yoğunluğun aynı şekilde marka ya da ürüne karşı da oluşacağını
göstermektedir.
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Önceden hiç tanınmayan bir politikacının tanıtım kampanyalarını sürekli olarak
vatansever duygular besletecek müzik eşliğinde yürütmesi, bu politikacının vatansever olduğu
düşüncesini oluşturabilir.
– Tepkisel koşullanmanın pazarlama stratejilerinde çağrışım yöntemi bir başka uygulama
şeklidir. Örneğin, yılbaşı dönemlerinde mağazalarda düzenli olarak yeni yıl şarkılarının
çalması,

tüketicilerde

hediye

alma

ve

paylaşma

duyguları

çağrıştırabilecektir.

– Alışkanlık haline gelmiş satın almalar, bir başka tepkisel koşullanma şeklidir. Bir mağazanın
belirli bir süre büyük fiyat indirimine gitmesi ya da çeşitli kampanyalar düzenlemesi sonucunda
bu mağazadan alış veriş yapan müşterinin fiyatlar normale düştüğünde bile aynı yerden satın
almayı sürdürmesi ve davranışının alışkanlık biçimine gelmesi tepkisel koşullanmaya dayalı
pazarlama uygulamalarıdır.
Tüm bunlara ek olarak Bir Rus bilim adamı olan Ivan Pavlov’un (1927) köpekler
üzerinde yaptığı meşhur deneyi ile ortaya koyduğu “klasik koşullanma teorisi” (classical
conditioning theory) Watson tarafından yapılan bebekler ve çocuklar üzerinde yapılan
deneylerle insanlara uygulanmıştır . Watson yaptığı deneylerle korkunun öğrenilen bir davranış
olduğunu ispatlamıştır. 1930’lu yıllarda Harvard Üniversitesi Psikoloji Profesörü B. F. Skinner
tarafından Watson’un çalışmaları geliştirilmiştir. Skinner’a göre davranışlar Pavlov ve
Watson’un iddia ettikleri gibi tek yönlü ve mekanik bir şekilde öğrenilmemekte, organizmanın
eylemi sonucunda meydana gelen değişikliklerden ve çevresinden de etkilenmekte idi.
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5.2.1.2. Edimsel Koşullanma Yoluyla Öğrenme
Tepkisel öğrenmeye benzer şekilde edimsel öğrenme de uyarıcı-tepki arasındaki
ilişkiye dayanır. Bir alet ya da mekanizmaya dayalı öğrenme olarak da bilinen edimsel
koşullanmada sonuç önemlidir ve sonuç tatmin yaratıyorsa öğrenilir. Öğrenme süreci, belirli
davranışlar sonucu kazanılan ödüllere bağlı olarak deneme yanılma yoluyla gerçekleşir.
Örneğin, tüketiciler birçok konfeksiyon mağazası arasından kendi istek ve gereksinmelerine
uygun (fiyat, kalite, stil vb. ) ürünleri satın alabilecekleri mağazaları deneme yanılma yolu ile
öğrenirler. Eğer bir mağazadan satın alım gerçekleşmiş ve sonuçta memnun kalınmış ise bu
durum, satın almanın da tekrarlanmasını sağlayabilecektir.
Edimsel koşullanma kavramı 1950 ve 1960’larda ortaya çıkmıştır. Edimsel
koşullanmaya göre, uygun davranış istenilen ürüne doğru yavaş yavaş biçimlendirilir. Bu görüş,
öğrenme sürecini açıklamadaki kesinliği açısından bir çok psikoloğu etkilemiştir. Bu davranışçı
teoriler özellikle hayvan laboratuvarlarında iyi sonuçlar vermiştir. İnsanın kavramsal
öğrenmesinin hayvanlardaki öğrenme sürecine ille de paralel olması gerekmediğini savunan
bazı psikologlar tarafından çok ağır bir şekilde eleştirilmiştir.
Edimsel koşullanma, Amerikalı psikolog Skinner tarafından geliştirilmiştir. Skinner da
Pavlov’a benzer şekilde öğrenmeyi hayvanlar üzerindeki çalışmalara dayandırmıştır. Skinner
bir fareyi “Skinner Kutusu” adını verdiği, içinde bir manivela ve yiyecek olan kutuya
yerleştirmiştir. Önceleri tok olan fare kutu içinde gezinirken acıktığında kutuyu araştırmaya
başlamış ve manivelaya bastığında yiyeceğe ulaşınca, her acıktığında bu davranışı tekrarlayarak
karnını doyurmayı öğrenmiştir. Skinner edimsel koşullanma olarak adlandırdığı basit öğrenme
modelini, güvercinlere dans etmeyi ve masa tenisi oynamayı öğreterek desteklemiştir.
Edimsel Koşullanmada Davranışı Pekiştirme
Skinner’a göre edimsel koşullanma sürecinde olumlu ve olumsuz pekiştireç (ödül/ceza)
son derece önemlidir. Olumlu pekiştireçler belirli tepkiyi güçlendirici etkiye sahip iken
olumsuz pekiştireçler istenmeyen tepkileri ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalardır.
Örneğin güvercine, tüneklerin üzerinde durmasını sağlamak ve bu davranışı tekrarlatmak için
yem verilirken, güvercinin tüneğe basması istenmiyorsa tüneğe elektrik verilir. Çoğu zaman
ebeveynlerin de çocuklarına olumsuz pekiştireç (ceza) kullandıkları görülebilir. Örneğin, yeni
doğan bebekler üzerine yapılan araştırmalar, bebeğin, hem klasik hem de edimsel koşullanma
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yoluyla öğrenebildiğini göstermiştir. Pazarlama uygulamaları açısından incelendiğinde, şekil
(4), edimsel koşullanma ile satın alma sürecinin aşamalarını ele almaktadır.
Edimsel koşullanma, sonuca dayalı bir öğrenme süreci olması nedeniyle pazarlamada
genellikle ürün kullanımı ile ilişkilendirilen bir konudur. Bu amaçla ağırlıklı olarak pazarlama
stratejilerinde ürünün denenmesi amaçlanır. Yeni ürünler için örnek ürün dağıtımı, özel fiyat
indirimleri şeklinde kullanılan pekiştireçlerin amacı, ürün/markanın tüketiciler tarafından
yeniden alımını sağlayabilmektir. Pazarlamada satın alımı tekrarlatabilmek için olumlu ve
olumsuz pekiştireçler kullanılabilir. Örneğin, bu konuda kullanılan etkili bir olumlu pekiştireç,
işletmenin yüksek ürün kalitesini sürdürmesidir. Bununla birlikte konaklama işletmelerinde
odalara çikolata ya da çiçek konulması, konferanslarda katılımcılara not defteri, çanta, kalem
vb. verilmesi olumlu pekiştireçlere örnektir.
Uygulamada, bir sigorta şirketinin tüketicilere yaşam sigortası yapabilmek için, bir
babanın geçirdiği kaza sonucu ani ölümüyle birlikte eş ve çocuklarının, parasız ve muhtaç bir
halde kalmalarını tema alan mesajlar kullanması ise olumsuz pekiştireçlere örnektir.
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Edimsel koşullanmada her iki pekiştireç türü de beklenen davranışı ortaya çıkarmak amacıyla
kullanılır.

Tablo (1), davranışçı öğrenme kuramlarından tepkisel ve edimsel koşullanma arasındaki
farklılıkları ele almaktadır.
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5.2.1.3. Model Alma (Gözlem) Yoluyla Öğrenme
Öğrenme sürecinde her zaman pekiştireçlerin (olumlu/olumsuz) var olmasına gerek
yoktur. Tüketiciler, sıklıkla belirli bir uyarıcıya karşı sonucun nasıl gerçekleştiğine ilişkin başka
kişilerin davranışlarını gözlemleyerek, benzer durumlarda aynı davranışı göstermek amacıyla
örnek alabilirler. Model alma, başka kişilerin davranış sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme
sürecidir.


Model alma yoluyla öğrenmede dört önemli koşul söz konusudur (Karalar, s. 81):
Tüketici dikkati çekici, güvenilir, statü sahibi olmasından dolayı örnek alınacak kişiye
yönlendirilmeli



Örnek kişinin ne söylediği ya da ne yaptığını tüketici anımsamalı



Tüketici bu bilgiyi eyleme dönüştürmeli



Tüketici bu eylemeleri yürütmek için güdülenmeli
Çocuklar genellikle ebeveynlerini gözlemleyerek davranışlarını gerçekleştirirler.

Özellikle ilköğretim öğretmenlerinin, öğrenci davranışlarını gözlemleyerek çocuğun aile yapısı
hakkında bilgi sahibi olabilecekleri görüşü model alma yoluyla öğrenme kuramına dayanır.
Model Alma ve Pazarlama Uygulamaları

Pazarlamada, seçilen modellerin gözlemlenerek öğrenilmesi, uygulamada büyük önem
taşır. Özellikle tutundurma araçlarından olan reklam, model alma yoluyla öğrenmenin sıklıkla
rastlandığı bir alandır. Örneğin, bir reklamda X markalı bir şampuanın kullanılması gençler
tarafından sosyal bir başarı kazanım simgesi olarak betimleniyorsa, bu davranış tüketiciler
tarafından model alınabilir. Hedef pazara dayalı tüketici modelleri, reklamı yapılan ürün
kullanılarak ürünün olumlu sonuçları ve sorunları nasıl giderdiği gösterilerek modellenir.
Model alma yoluyla öğrenmede, benzer davranışın gösterilmesi sonucunda aynı kazanımların
elde edilmesi amaçlanır. Betimleme yapılırken, davranışların sonuçları her zaman olumlu
yönde ele alınmayabilir. Bazen olumsuz sonuçların gösterimi de model alma yoluyla
öğrenmede davranışları şekillendirme özelliğine sahiptir. Örneğin, sigara kullanımının insan
sağlığına verdiği zararları yansıtan reklamlar bu konuya örnek oluşturur.
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5.2.2. Bilişsel (Zihinsel) Öğrenme

Öğrenme yalnızca tekrarlanan davranışlar sonucunda gerçekleşmez. Davranışçı öğrenme
kuramlarının insanı pasif konumda tutan işleyişinin tersine bilişsel öğrenme, karşılaşılan
sorunların çözümünde insanın tüm düşünsel faaliyetlerini içeren öğrenmedir. Bu yaklaşım,
sorunun çözümü ve sonuçlara ulaşma yeteneği kazanmada hiçbir deneyim ve öneri olmaksızın
da düşüncelerin, kavramların ve gerçeklerin öğrenilmesine dayanır. Davranışçı öğrenmede
önemli olan pekiştirenin ve tekrarın yerini bilişsel öğrenmede güdüleme ve düşünsel süreç alır.
5.2.2.1. Bilgi İşleme Süreci

Bilgisayara benzeyen insan beyni, alınan verileri işleyen bilgi işleme sürecidir. Bu süreç
temelde tüketicinin bilişsel yeteneğine ve sürecin karmaşıklığına bağlı olarak şekillenir.
Bununla birlikte tüketicinin ürün deneyimi, ürünün öbür ürünlere benzerlik göstermesi ve bilgi
almada dış kaynakların (kitle iletişim araçları, arkadaş ve aile çevresi) önemi süreci doğrudan
etkiler.

Bellek
Bilgi işleme sürecinin en önemli merkezi, insan belleğidir. Bellek, deneyimler sonucu elde
edilen bilgilerin depolandığı ve gerek duyulduğunda geri çağırıldığı alandır. Yalnızca tek bir
bellek olmasına karşın kapasite ve depolama süresine göre işlev gören üç farklı depolama
düzeyi söz konusudur. Bu düzeyler: duyumsal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek
şeklinde sınıflandırılır.
Duyumsal Bellek: Bilginin duyu organları tarafından alınarak ilk geldiği yer duyumsal
bellektir. Duyumsal belleğin kapasitesi çok fazladır. Daha önce duyumsal bellekte yer almış bir
bilgiye benzerlik gösteren bir uyarıcı ile karşılaşıldığında bilgi yeniden ortaya çıkabilir ve “sizi
daha önce bir yerde görmüştüm” ya da “gözüm sizi bir yerden ısırıyor” gibi ifadelerle duygular
açığa çıkartılabilir. Bu örnekler aynı zamanda duyumsal belleğin kapasitesini de
açıklamaktadır. Çünkü bilgi, duyumsal bellekte çok kısa bir an ya da birkaç saniye depolanabilir
ve eğer bilgi üzerinde düşünülüp bir ileri bellek olan kısa süreli belleğe geçmez ise hemen
unutulur. Bilginin bu ilk analiz aşamasında fiziksel ögeler (büyüklük, renk, şekil vs. ) büyük
önem taşır.
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Kısa Süreli Bellek: Çalışan bellek olarak da bilinen kısa süreli bellek, geçici depolanmış
bilgileri işleyen ve anlamlandıran bölümdür. Sürekli olarak yeni uyaranlar sonucu elde edilen
yorumlar, geçmiş deneyimler sonucu elde edilmiş başka bilgilerle bir araya getirilip işlenmekte
ve uzun süreli bellekte depolanabilir hale dönüştürülmektedir. Bu nedenle kısa süreli belleğin
kapasitesi duyumsal belleğe göre oldukça sınırlı olurken, depolama süresi daha fazladır. Kısa
süreli belleğin kapasitesi ortalama yedi birimden oluşmakta ve bilgilerin daha kolay
anımsanabilirliğini sağlamak için kodlama süreci kullanılmaktadır. Kısa süreli bellekte yer alan
bilgilerin gerçek yaşamla birebir benzerlik göstermemesi nedeniyle anımsama kolaylığı için
bilgi, bireylerin kendilerine yakın gördükleri ya da anımsanması kolay olabilen şekle
dönüştürülür. Örneğin, yedi haneden daha uzun olan telefon numaralarının, sayıların ya da
tarihlerin gruplandırılarak bellekte kodlanması (3342402- 7504 no’lu hesap gibi) kolay
anımsama biçimidir.
Pazarlamada simge, ticari işaret ya da çeşitli marka adları kısa süreli bellekte anımsanmayı
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin, Campbell ya da Mercedes’in simgesi,
uluslararası alanda tüketicilere şirkete ilişkin birçok bilgiyi anımsatacak bir özelliğe sahiptir.
Uzun Süreli Bellek: Belirli bir süreçten geçerek gelen bilginin kalıcı bir şekilde saklandığı
bellektir. Uzun süreli bellekte bilgiler yıllarca saklanabilir. Pazarlama uygulamalarında amaç,
bilginin uzun süreli belleğe aktarımını sağlamaktır. Bilginin uzun süre saklanmasında öne çıkan
nokta, anlamlılık ve etkili ürün konumlandırma stratejileri şeklinde gerçekleşmektedir.
Bilgi Saklama (Bellek Süreçleri)
Belleğin kullanımında dört anahtar süreç söz konusudur (Schiffman ve Kanuk, s. 228-230):
Tekrarlayarak Alıştırma (Temrin): Bir materyalin tüketici zihninde sessiz tekrarı şeklinde
tanımlanmaktadır. Konuşma hızının düşünme hızından oldukça yavaş olması nedeniyle
tekrarlayarak

alıştırma,

daha

önceden

anlamlaştırılan

bilgiler

ile

yeni

verinin

ilişkilendirilmesini ve içselleştirilmesini sağlayan süreç olarak önem kazanır. Bu süreç bir
anlamda dinlenme zamanı ya da bağlantı kurma sürecidir. Tekrarlanmayan bazı ürün
fiyatlarının benzer ürün fiyatları ile ilişkilendirilerek anımsanmaya çalışılması bu sürece örnek
olarak verilebilir.
Kodlama: Zihinsel tekrarın amacı, kısa süreli depolanan bilgiyi, kodlama için yeterli düzeyde
tutmayı sağlamaktır. Kodlama, bir şeyin algılanmasında sözcüğün ya da görsel bir ögenin
seçilmesi sürecidir. Örneğin pazarlamada, tüketicilere yardımcı olmak amacıyla marka
simgeleri kullanılarak kodlama yapılmaktadır. Yapılan son araştırmalar, kodlamada yazılı ve
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sözlü bilgilerin birlikte kullanıldığı gösterimlerin, zihinsel imajın bütünselliğini sağlama
açısından daha etkili olduğunu göstermiştir.
Depolama: Alınan ve kısa süreli depolanan bilginin uzun süreli bellekte kalmasını sağlayacak
şekilde düzenleme/tekrar düzenleme sürecidir. Bu süreç bellekte bilgiyi geçmişe dayalı olaylar
zinciri şeklinde depolayabileceği gibi önemli konulara (olay, kişi vs. ) dayalı olarak da
saklayabilir.
Geri Çağırma: Bilginin uzun süreli bellekten geri çağırılması sürecidir. Bu sürecin pazarlama
uygulamalarında kullanımı, tüketicilerin ürün niteliklerinden daha çok yararlarını anımsadıkları
varsayımına dayanmaktadır. Bu nedenle sürecin işlerlik kazanabilmesi yönünde uygulamada
tüketicinin üründen ne gibi yararlar beklediğinin belirlenmesi büyük rol oynamakta ve
tüketicilere yönelik mesajlarda ürün nitelikleri ile birlikte yararlarının da vurgulanması
gerekmektedir.
Dört aşamada ele alınan bilgi saklama süreçlerinin akışı şekil (5)’te gösterilmektedir.
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Uygulamalar
1) Tüketici Davranışında Öğrenmenin Anlamı kavramı ne ifade etmektedir?
Çözüm:
Öğrenme, tüketim sürecinin önemli bir parçasıdır ve gerçekten tüketici
davranışı öğrenilmiş davranıştır. Çünkü tüketiciler ürünleri nasıl satın almaları ve
kullanmaları gerektiğini öğrenirler. Hiç kimse hayata sütü, çikolatayı, arabaları, vb. severek
doğmaz. Bu da gösteriyor ki tüketim olayımızı şekillendiren değerlerimiz, tutumlarımız,
zevklerimiz, tercihlerimiz hep öğrenme yoluyla kazanılır. İnsanların nasıl öğrendikleri
konusunda bugüne kadar bir tanım birliği söz konusu olmasa da, pazarlama bakış açısı ile
öğrenme, tüketicilerin gelecekteki davranışlarına yön verecek, satın alma ve tüketime dayalı
bilgi ve deneyimleri elde ettikleri süreçtir.
2) Öğrenme kuramları nelerdir?
Çözüm:
Öğrenme kuramları, temelde davranışçı (çağrışımcı/koşullu) öğrenme ve
bilişsel (zihinsel) öğrenme olmak üzere iki grup altında incelenmektedir.

3) Model alma yoluyla öğrenmede önemli olan 4 koşul nelerdir?
Çözüm:

i.

Tüketici dikkati çekici, güvenilir, statü sahibi olmasından dolayı örnek
alınacak kişiye yönlendirilmeli

ii.

Örnek kişinin ne söylediği ya da ne yaptığını tüketici anımsamalı

iii.

Tüketici bu bilgiyi eyleme dönüştürmeli

iv.

Tüketici bu eylemeleri yürütmek için güdülenmeli
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Uygulama Soruları
1) Tüketici davranışında öğrenmenin özellikleri nedir, yazınız.
2) Tepkisel (Klasik) Koşullanma Yoluyla Öğrenme nedir?
3) Tepkisel koşullanmanın pazarlama stratejilerinde çağrışım yöntemini
açıklayınız.
4) Edimsel Koşullanma Yoluyla Öğrenme nedir, açıklayınız.
5) Belleğin kullanımında dört anahtar süreç söz konusudur. Bunlar nelerdir?
Açıklayınız.
6) Tepkisel koşullanma il edimsel koşullanmayı karşılaştırıp, görüşlerinizi
yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışında öğrenme ve bellek ile ilgili en temel bilgilerin verilmiş olduğu bu
bölümde öncelikle öğrenme kavramının ne olduğuna değinilmiş ve öğrenme kuramlarıyla konu
pekiştirilmiştir. İnsanların nasıl öğrendikleri konusunda bugüne kadar bir tanım birliği söz
konusu olmasa da, pazarlama bakış açısı ile öğrenme, tüketicilerin gelecekteki davranışlarına
yön verecek, satın alma ve tüketime dayalı bilgi ve deneyimleri elde ettikleri süreçtir. Tanımdan
da anlaşılacağı üzere öğrenme kavramının net bir ifadesi vardır diyemeyiz. Farklı kişilerce
farklı şekilde yorumlanması söz konusudur. Öğrenme, yaşamımızın her anına yayılan bir
süreçtir. Yaşamımızın her anında öğrenme ile karşı karşıya kalmaktayız. Araştırmalar
öğrenmenin, henüz anne karnında iken başladığını ve insanların öğrenme sonucunda ölmeden
önce ortalama bir kütüphaneyi dolduracak düzeyde bilgiye sahip olabileceklerini
göstermektedir. Bir insan hayatı boyunca öğrenme eğilimini artan bir şekilde devam
ettirmektedir. Öğrenme kavramına örnek verecek olursak çocuklar genellikle ebeveynlerini
gözlemleyerek davranışlarını gerçekleştirirler. Özellikle ilköğretim öğretmenlerinin, öğrenci
davranışlarını gözlemleyerek çocuğun aile yapısı hakkında bilgi sahibi olabilecekleri görüşü
model alma yoluyla öğrenme kuramına dayanır. Öğrenme kavramında anlatılan farklı kuramlar
bize insanlar hakkında bilgi sahibi olmamızı da sağlamaktadır.
Öğrenme, tüketim sürecinin önemli bir parçasıdır ve gerçekten tüketici davranışı
öğrenilmiş davranıştır. Çünkü tüketici, tüketim ihtiyacını öğrendiği davranışlar üzerine
kurmaktadır. Öğrenme, bilinçli ya da bilinçsiz çabalarla işleyen bir sistemdir. Öğrenmenin
bilinçli bir şekilde gerçekleşmesi, bir sorunun/gereksinmenin ortaya çıkması ya da bir ürüne
ilişkin bilgiye gerek duyulması durumunda söz konusu olurken, bilinçsizce gerçekleşmesi
tümüyle rastlantıyla ve hiçbir çaba harcamaksızın ortaya çıkabilir. Örneğin, TV reklamlarında
izlediğimiz ve öğrendiğimiz marka adları gibi. Yani direk bilinçaltımıza işleyen çeşitli kodlar
ve sinyaller aracılığıyla bilinçsiz öğrenme gerçekleşmektedir. Bu öğrenme tiplerinin
neticesinde kişi ihtiyacını belirlemekte ve tüketime yönelmektedir.
Öğrenme kavramının içinde öğrenme kuramları da yer almaktadır. Bunlar Davranışçı
kuram ve bilişsel kuram olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu kuramlar öğrenme kavramını
çeşitli yollarla açıklamakta ve öğrenme kavramına yeni bakış açıları getirmektedirler.
Davranışçı öğrenme üç farklı şekilde gerçekleşir: Tepkisel (klasik) koşullanma, edimsel
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koşullanma ve model alma (gözlem) yoluyla öğrenme. Bu öğrenme yolları da öğrenme
kavramını çeşitli nedenlere bağlayarak açıklamıştır. Davranışçı öğrenme kuramlarının insanı
pasif konumda tutan işleyişinin tersine bilişsel öğrenme, karşılaşılan sorunların çözümünde
insanın tüm düşünsel faaliyetlerini içeren öğrenmedir. Bilişsel öğrenme insan zihnine yönelik
bir harekettir. Bu yaklaşım, sorunun çözümü ve sonuçlara ulaşma yeteneği kazanmada hiçbir
deneyim ve öneri olmaksızın da düşüncelerin, kavramların ve gerçeklerin öğrenilmesine
dayanır. Davranışçı öğrenmede önemli olan pekiştirenin ve tekrarın yerini bilişsel öğrenmede
güdüleme ve düşünsel süreç alır. Yani davranışçı öğrenme daha somut olaylara dayanırken
bilişsel öğrenme daha soyut bir düzlemde hareket etmektedir. Bu da öğrenme konusunda iki
farklı kavramın konuya nasıl ayrı pencerelerden baktığını göstermektedir. Bilgisayara benzeyen
insan beyni, alınan verileri işleyen bilgi işleme sürecidir. Beynimiz dış uyarılara çok fazla
açıktır ve bu dış uyarılar beynimizi etkilemektedir. Bu süreç temelde tüketicinin bilişsel
yeteneğine ve sürecin karmaşıklığına bağlı olarak şekillenir. Süreç ne kadar karmaşıksa
öğrenme de o denli zor olacaktır.
Öğrenme çeşitli kavramlara bağlı olmakla birlikte bir bireyin yeteneğine ve kabiliyetine
de bağlıdır. Bir birey bilişsel yeteneği ne kadar kuvvetliyse gerçekleşen öğrenme süreci de daha
kolay hale gelecektir.
Belleğin kullanımında çeşitli süreçler söz konusudur. Bu süreçler insan belleğinin
kullanımını bizlere aktarmaktadır. Bu süreçler sayesinde algılayarak öğrenme işlemini
gerçekleştirmiş olmaktayız.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi davranışçı öğrenmenin alt başlıklarından biri değildir?
a) Tepkisel Koşullanma
b) Edimsel Koşullanma
c) Bilişsel Öğrenme
d) Model alma yoluyla öğrenme
2) Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullanma süreci içinde bulunmaz?
a) Koşullanmamış uyarıcı- bağımsız uyaran
b) Koşullanmamış tepki
c) Yineleme
d) Koşullanmış uyarıcı- bağımlı uyaran
3) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada genişletme stratejilerinden biri değildir?
a) İşletmenin ürün hattını genişletmesi
b) Ürün çeşidinin genişletilmesi
c) Ürün kategorisinin genişletilmesi
d) İşletmenin ihracat arttırımı
4) Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullanma kavramına dahil değildir?
a) Koşulsuz ve koşullu uyarıcı ilişkisi
b) Belirli tepki ile ödül ilişkisi
c) Otomatik, kendiliğinden davranış
d) Duygular, tutumlar ve basite indirgenmiş davranışlar
5) Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma kavramına dahil değildir?
a) Belirli tepki ile ödül ilişkisi
b) Ödülü kazanma yönünde isteyerek davranış gözetme
c) Amaca yönelik kısmen karmaşık davranış
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d) Otomatik kendiliğinden davranış
6) Aşağıdakilerden hangisi bilgi saklama süreçlerinden biri değildir?
a) Duyum
b) Duyumsal Bellek
c) Uzun süreli Bellek
d) Orta süreli bellek

Cevaplar: 1-C 2-C 3-D 4-B 5-D 6-D
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6. TUTUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Tutum kavramı çerçevesinde tutum oluşturma, tutumu oluşturan bileşenler,

tutumların işlevleri öğrenilecek.
6.2.

Tutumların belirlenmesi ve ölçümü konusu öğrenilecek.

6.3.

Tutumların değiştirilmesi ve iletişim ve tüketici davranışında duygular gibi

konular öğrenilecek.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tutum kavramının ne olduğunu ve onu oluşturan bileşenlerin neler olduğunu

açıklayınız.

2)

Tutum ölçümü konusunda belirlenen 3 yöntemi açıklayınız.

3)

Tutum değiştirmede etkili olan temel etkenleri açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tutumlar ile ilgili temel Tutum
kavramının
ne
kavramlar.
olduğu,
onu
oluşturan
bileşenler
ve
tüketici
davranışındaki
etkileri
öğrenilir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü sorular ve
alıştırmalar ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Tutum



İnanç



Değer



Fikir



Düzenleme



Savunma



Değer belirtme



Bilgilendirme



İleti
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Giriş
Bu ünitede, tüketicilerin düşüncelerinin, değerlerinin, inanışlarının ve tutumlarının
tüketim davranışı içindeki yerini göreceğiz. Düşünce, inanç gibi zaman zaman eş anlamlı
kullanılan kavramların tanımlarını ele aldıktan sonra, tutumun nasıl oluştuğuna değineceğiz.
Daha sonra tutumların yaşamımızı hangi işlevler yolu ile kolaylaştırdığına değineceğiz.
Tutumları belirlemede kullanılan yöntemleri ele aldıktan sonra, tutum değiştirme ve iletişim
konusu üzerinde durarak, duyguların tüketim davranışlarındaki yerini inceleyip bölümü
sonlandıracağız.
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6. TUTUMLAR
Tutum, bir bireye atfedilen ve bireyin bir nesne veya bir kişi ile ilgili düşünce, duygu ve
davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilim olarak tanımlanmaktadır. İnsanların
siyasal görüşlerini, dini algılarını, bir ürünün hangi markasının daha iyi olduğunu, bir
insandan neden hoşlanmadığımızı belirleyen tutumlarımızdır. Tutumlar gözle görülmez fakat
gözle görülebilen bazı davranışlara yol açabilmektedir. Yol açtığı bu davranışların gözlenmesi
sonucu tutumların var olduğu öne sürülebilir. Örneğin, evli bir erkeğin ihtiyacı olduğu halde
eşini çalıştırmaması bu kişinin kadınların iş hayatına katılımı konusunda olumsuz bir tutuma
sahip olduğunu düşündürür.
İnsanlar birden fazla tutuma sahiptir. Bazı tutumlarımız diğer bir tutumumuz ile ilişkili
olabilmekte iken bazı tutumların arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Aralarında bir ilişki
bulunsa da bulunmasa da bir tutumda yaşanan değişme diğer tutumu etkileyebilmektedir.
Mesela,

dini

tutumumuz

değiştikçe

kadın-erkek

ilişkilerindeki

tutumumuz

da

değişebilmektedir.
Bir tutum ne kadar kuvvetliyse o tutumun davranışa dönüşme ihtimali o kadar yüksektir.
Ama bunu birçok neden etkilemektedir. Çok iyi olduğunu düşündüğümüz bir diş macunu
markası ile dişlerimizi fırçalama ihtimalimiz oldukça yüksektir. Ancak iyi olduğunu
düşündüğümüz marka diş macununu alma imkânımız yoksa macunun iyi olduğunu
düşündüğümüz halde daha ekonomik bir macun ile dişlerimizi fırçalamamız gerekecektir.
Bir nesneye, konuya, kişiye, eyleme yönelik değerlendirmelerimiz olan tutumun
oluşmasında hem duygularımız, hem düşüncelerimiz hem de eylemlerimizin rolü vardır.
Mesela tavuk eti ile hazırlanmış salatayı geri göndermenin nedeni, kuş gribine yönelik
bilgilerimiz, korkularımız ve sağlıkla ilgili öteki davranışlarımızdır. Tutumların doğuştan
gelmediği açıktır. Hiç kimse kırmızı eti beyaza, Mercedes otomobili Ford’a yeğleyecek yapıyla
doğmaz. Tutumun ‘öğrenilmesi’ ve ‘öğrenme ilkesinden hareketle tutum oluşturulması’
konularına ilerleyen sayfalarımızda değineceğiz. Bu konulara değinebilmemiz için öncelikle
tutumu oluşturan bileşenleri bilmemiz gerekir.
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6.1. Tutumları Oluşturan Temel Bileşenler
Kimse tutumlarla doğmaz. Tutumlar öncelikle aile yanında oluşur ve sonrasında sosyal
çevrenin katkısı olur. Kişisel yaşantılarımız da tutumların oluşmasında etkilidir ancak
toplumsal öneme sahip tutumlarımızı( dini, siyasi tutumlar vb.) aile, akran grupları, medya,
toplumsal gruplar aracılığıyla öğreniriz. Tutumların oluşum yollarını şu biçimde gruplandırmak
mümkündür:
- Büyüme ve toplumsallaşma boyunca ailede ve diğer çevrelerde öğrenilen tepki
yollarının birikmesi,
- Bireyin başından geçen yaşantılardan çıkarılan genel sonuçlar,
- Çok şiddetli etki eden bir olaya dayanarak buna benzeyen olayların da aynı şekilde
değerlendirilmesi,
- Başkalarının tutumlarının taklit yoluyla benimsenmesi.
Bir tutumu oluşturan faktörleri üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bu faktörlerden
birincisi zihinsel veya bilgisel faktörler, ikincisi duygusal-hissi faktörler, üçüncüsü de
davranışsal faktörler olarak belirlenebilir
Tutumu Oluşturan Zihinsel ve Bilgisel Faktörler
Bir tutumun zihinsel yönü bireyin tutum konusu olan objeye olan inançlarıdır. Kişi, bazı
kaynaklardan tutuma konu olan olgu konusunda bilgiler alır, bilgilerini kendi zihinsel yapısı
doğrultusunda diğer bilgileri ile birleştirir ve bir inanç sistemine ulaşır. Bu inanç sistemi doğru
veya yanlış olabilir, ancak kişiye özgüdür. Örneğin, bir amir yanında çalıştırdığı kişilere fazla
mesai için para ödenmemesi gerektiği inancını taşır. Fazla mesainin çalışanların gündüz iş
yapmayarak, geceye iş bırakmalara neden olduğunu deneyimlerine göre düşünmektedir.
Çalışanlar da bu durumun tam tersini paylaşmaktadırlar. Amirin tutumu, doğru veya yanlış,
kendisine aittir.
Tutumu Oluşturan Duygusal-Hissi Faktörler
Tutumu oluşturan duygusal hissi faktörler ile kişinin tutuma konu olan heyecanları
anlatılmaktadır. Tutuma konu olan obje hoşa gidebilir veya gitmeyebilir, sevilir veya sevilmez;
bu tür yargılar da tutumun his- duygu olan yönünü ortaya koyar. Örneğin, bir sanatçıyı çok
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severseniz, onun filmlerini, televizyon programlarını hiç kaçırmazsınız. Ya da belirli bir
temizlik ürününü marka olarak seversiniz, onun yeni çıkan yan ürünlerini denemek gibi olumlu
tutumlar içeresine girersiniz
Tüm bunların yanı sıra, tutumun ortamsal etkenlerle etkileşim halinde davranışı
oluşturduğunu da belirtmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra alışkanlıklar ve sonuç hakkındaki
beklentiler de tutum-davranış ilişkisinde belirleyicidir.
Tutumu Oluşturan Davranışsal Faktörler
Tutumun davranış faktörü, kişinin bir harekete eğiliminin olması halidir. Kişinin inanç
ve bilgileri sonucunda ortaya çıkan yargısı onu bir objeye karşı olumlu veya olumsuz harekete
eğimli hale getirecektir. İşte bu son oluşum, tutumun davranış faktörüdür. Eğer bir birey,
herhangi bir objeye karşı olumlu bir tutuma sahip ise, o objenin gereği doğrultusunda
davranmaya hazır olacaktır. Örneğin, hoşlandığı bir hocanın dersini seçen bir öğrenci, ertesi yıl
aynı hocanın değişik bir dersini seçecektir.

6.2. Tutum Oluşturma
Tutum çalışmalarında önce bilişsel bileşenin, sonra duygusal bileşenin gerçekleştiği, bunu
ise davranışsal bileşenin izlediği varsayılır.
Tüketici davranışları açısından tutum oluşturma süreci incelendiğinde ilk seçenek, önce
bilişsel bileşene yönelerek tutum yaratma stratejisidir. Şu durumlarda “bilişsel bileşenden”
başlayan bir tutum geliştirme süreci izlenir:
1.Ürünün işlevsel yararları büyükse
2.Ürün karmaşık bir kullanıma ya da teknolojiye sahipse
3.Rakip ürünlerden gerçek anlamda farklı ise
4. Yepyeni bir ürün ise
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Plansız satın alımları arttırmak için izlenilen mağaza içi düzenlemeler, indirim günleri gibi
stratejilerde, tüketiciler satın alma anında düşünmeye ve hemen alım yapmaya özendirilirler.
Bu gibi durumlarda düşün, eyleme geç ve hisset akışı içinde tutum oluşur.
Pazarlama çabaları incelenildiğinde tutumun her zaman düşün-hisset-davran sırasını
izlemediği görülür. Bu sıranın izlenilmediği en dikkat çekici uygulamalar, örnek ürün
dağıtımları ve ürünün denenmesi fırsatı sunulmasıdır. Bu uygulamalarda ürün denenir, yani
eylem vardır. Sonrasında denenen ürüne karşı duygu gelişir; ürünü sevme, beğenme gibi
duyguların ardından ürün fiyatı nedir, kaç taksitle satılır gibi bilgilerin toplandığı bilişsel
adımlar gelir.
Tutum geliştirme sürecinde izlenilen aşamalar ne olursa olsun, istenilen tutumun gelişmesi
için en önemli öge bileşenler arasında tutarlılık olmasıdır. Mağazanın çok ucuz alışveriş ortamı
olduğuna yönelik bilgisi olan ve ekonomik alışverişe değer veren bir tüketici, mağazanın
bulunduğu semte yönelik olumsuz duygular besliyorsa, mağazanın bir müşterisi olma olasılığı
zayıflar. Bu tüketici arkadaşları ile birlikteyken bu semte uğrar ve mağazadan alışveriş yaparsa,
semtin o eski köhne halinin kalmayıp, bir hayli gelişip modernleştiğini görürse duygusal
bileşeni değişebilir. Üstelik mağaza gerçekten çok büyük indirimler sunup, bilişsel bileşeni
güçlendirmişse bu kişi bu mağazanın müşterisi olma tutumunu geliştirebilir.

6.3. Tutumların İşlevleri
Tutumların işlevlerini kavramak, onların bireye nasıl hizmet ettiklerini anlamak demektir.
Tutumlar bireye dört biçimde hizmet ederler:
1. Düzenleme (Yarar Sağlama)
2. Savunma
3. Değer belirtme
4. Bilgilendirme
Tutumun bu işlevleri, insanların gereksinmelerini korumaya, arttırmaya ve bunları kendi
imajı ile birleştirmeye hizmet eder. Başka bir deyişle, bu işlevler “amaç olan nesneye” olumlu
tutum geliştirilmesini güdüler ve bunun bir gereksinme olarak algılanmasını sağlar.
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Düzenleme (Yarar Sağlama)
Düzenleme (yarar sağlama) işlevi bireyi hoşlandığı ya da ödüle ulaştığı yöne yöneltirken,
hoşlanmadığından uzaklaştırır. Bu işlev tüketici davranışlarında yararı ençoklama amacına
hizmet eder. Dolayısı ile tüketicinin tutumu büyük ölçüde onun gereksinmelerini neyin
giderdiğini ve onu neyin ittiğini algılamasına bağlıdır.
Savunma İşlevi
Tutum, bireyin yaratmak istediği imajdan ve egosundan korumak amacı ile biçimlenir. Bir
tüketici, yaptığı kötü bir satın alımı, başkaları tarafından yanlış bilgilendirilmesine bağlayarak
savunmaya çalışabilir. Birey renk uyumuna dönüşen giyim biçimini, kendisine çalışma azmi
verdiğine bağlayarak bir savunma çemberi oluşturabilir.
Değer Belirtme İşlevi
Tutum, bireyin kendisini tanıması ve bir değer sistemi yaratmak istemesiyle biçimlenir. Bu
noktada, tutumların bireyin sahip olduğu değerleri ile tutarlılığı onun kendini ifade etmesini de
kolaylaştıracaktır. Spor otomobil satın alan bir tüketici, belki de iyi bir sürücü olduğu izlenimini
yaratmak için bu tür bir otomobil almıştır. Reklamlarda sunulan ürünle, kişilik ve değer
sistemleri arasındaki ilişkinin vurgulanma nedeni budur.
Bilgilendirme İşlevi
Tutumlar bir yandan da elde edilen bilgilerin yorumlanmasına bağlıdır. Bir bilgi
yorumlanmaya ne ölçüde elverişli ise tutum o ölçüde değişebilir ya da değiştirilebilir.

6.4. Tutumların Belirlenmesi ve Ölçümü
Tutumlarımızın ürünlere, markalara, mağazalara, ambalajlara ya da tutundurma karması
bileşenlerine yönelik davranışlarımızın oluşmasındaki rolü büyüktür. Pazarlamacılar, çeşitli
yöntemlerle hedef kitlenin tutumlarını öğrenmeyi ve ölçmeyi hedeflerler. Elde ettikleri bilgiler
ile pazarda rekabetçi üstünlük sağlayacakları stratejileri geliştirebilirler.
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Tutum ölçümü konusunda çalışan araştırmacılar üç yöntem geliştirmişlerdir. Bu üç yöntem ve
ayrıntıları aşağıda verilmiştir (Karalar, s. 138-139).
6.4.1. Gözlem Yöntemi
Bu yöntem bireylerin davranışlarından çıkarsamaya yöneliktir. Bu yöntemde satış
elemanları, özel görevliler, kameralar kullanılır. Bu yöntem kolayca yargıya varır. Örneğin, bir
tüketici bir üründen çok alım yapıyorsa bu ürünü çok sevdiği sonucu çıkarılır.
Ancak tek başına gözlem, tutumları ortaya koyan bir gösterge olamaz. Örneğin, tüketici ürünü
çok ucuz bulduğu için gereğinden çok alıp stokluyor ya da başkalarına da alıyor olabilir. Bu
zayıflığı nedeni ile gözlem, öbür araştırma yöntemlerinin bir bütünleyicisi olarak ele
alındığında daha yararlı olur.
6.4.2. Niteliksel Araştırma Yöntemleri
Bu yöntemin amacı, açık görüşmelerle tüketicinin duygu ve görüşlerini belirlemektir. Bu
araştırmada üç ayrı yöntem kullanılır: Odak (Fokus) grupları, derinliğine görüşme ve psikolojik
testler.
Odak (Fokus) Grupları
6-12 kişiden oluşan tüketici grupları, bir yönetici eşliğinde bir ürüne bir markaya ilişkin
olarak belli sayıdaki soruları tartışır. Bunlar belli bir ürüne ilişkin tutumları aydınlatıcı
düşünceler geliştirirler. Ancak seçilen 6-12 kişinin tüm kitleyi temsil etme yeteneğinin
olmaması nedeniyle öbür yöntemlerin de kullanılması gerekir.
Derinliğine Görüşme
Bu yöntemde bir tüketici ile eğitilmiş bir görüşmeci bire bir görüşürler. Uzun süren bu
görüşmede, tüketicinin açık olması ve söz konusu ürüne ilişkin düşünce ve duygularının
ayrıntılı olarak anlatılması gerekir.
Psikolojik Testler
Tüketicilere çeşitli tekniklerle hazırlanılmış testler yapılır. Bu testlerde resimler, diyaloglar,
eksik cümleler, ürüne ilişkin ilk akla gelen sözcüklerin bildirilmesi gibi çeşitli teknikler
kullanılır.
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6.4.3. Tutum Ölçekleri Yöntemi
Bu teknikte çeşitli soruları içeren bir ankette, tüketicilerin bir ürüne ilişkin tutumları
derecelendirilebilir. Daha sonra bunlar toparlanarak niceliksel işlemden geçirilip tutumlara
ilişkin sonuçlar elde edilir. Tutum ölçekleri konusunda en yaygın tekniklerden birisi, Likert
Ölçeğini kullanarak tüketicilerin tutumlarını açığa çıkaracak soruları yanıtlamalarıdır.

6.5. Tutumların Değiştirilmesi ve İletişim
Tutumlarımızın değişmesi mümkündür ve iki yolla gerçekleşmektedir. Bunlardan
birincisi kendiliğinden gerçekleşen değişim; bireyin tutumu ile davranışları çatıştığı zaman
gerçekleşir. Diğeri ise etkileyici iletişimle mümkün olabilmektedir. Etkileyici iletişimde,
etkileyen kişinin güvenilirlik, sevilme ve benzerlik özelliklerini taşıması gerekmektedir. Yeni
marka bir ürünün tanıtımında bu konuda daha önce çalışmaları olan ve toplumda ün kazanmış
bir kişinin yer aldığını düşünelim. Bu kişinin etkileyici özellikler taşıması nedeniyle üreten
firma ve ürünün de aynı özelliklere sahip olduğunu düşünmemize neden olacaktır. Yani ürün
güvenilir ve iyi bir ürün olmasa bile ürüne karşı tutumumuz etkileyen kişi sayesinde olumlu
olarak gelişecektir. Ancak bu ünlü ismin firmanın ortağı olduğunu öğrendiğimizde, kişinin
güvenilirliğini yitirmesi tutumumuzun değişmesine ve dolayısıyla ürün hakkındaki
tutumumuzun da değişmesine neden olacaktır. Bu sebeple tutumlar hakkında oluşan yeni
öğrenimler de etkileyici iletişimi etkilemektedir.
Özdeşim kurma eğilimimiz sevdiklerimizle aynı fikre sahip olma isteğini
doğurmaktadır. Sevdiklerimizle aynı fikirde olmamak bizi rahatsız edeceğinden sevdiğimiz
insanların duygu, düşünce ve davranışlarından etkileniriz. Bu sebeple etkileyen kişinin sevilen
biri olması tutumun değişiminde etkili olabilmektedir.
Tutumların değişiminde; tutum sahibinin oluşturduğu tutum, belirli bir tutarlılık
içerisinde olmadığında tutumun değişmesine neden olmaktadır. Örneğin, Ali, Ahmet' ten nefret
etmekte ve Ali' nin siyasal görüşü sağ grup bir partiyi temsil etmektedir. Ahmet' in sol grup bir
partiyi savunması, Ali' nin Ahmet ile ilgili tutumunu değiştirmeyecek hatta tutumunun daha
güçlenmesine neden olacaktır. Ancak Ahmet' in sağ grup bir partiyi savunması Ali için dengesiz
bir durum ortaya çıkaracak ve çünkü sevilmeyen birinin sevilmeyen bir fikre sahip olması
beklenir. Kendisi ile benzerlik gösteren bir düşünceye sahip olduğunu gösteren bir düşünceye
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sahip olması onun o kadar da kötü biri olmadığı şeklinde düşünmesini sağlayacak ve Ali' nin
Ahmet ile ilgili tutumunun değişmesine neden olacaktır. Görüldüğü gibi tutumlar hayatımızda
büyük önem taşımaktadır. Sahip olduğumuz duygu, düşünce ve davranışlarımızın çoğu aslında
oluşturduğumuz tutumlara etkili edebilmekte ve tutumlarımız da duygu, düşünce ve
davranışlarımızı etkileyebilmektedir.
Deneyimlemeden elde ettiğimiz tutumların bazıları kimliğimizin oluşmasına katkıda
bulunsa da bazı tutumlar da yanlış fikir sahibi olmamıza neden olmaktadır. Bir olayın, kişinin
veya nesnenin "aslında öyle olduğunu/olmadığını" görmemize engel olmaktadır. Toplumsal
önem taşıyan tutumların öncelikle ailede öğrenildiğini, medya, akran grubunun da önemli
olduğunu öğrendik. Bundan yola çıkarak; ailelerin çocuk yetiştirirken tutum oluşumu
konusunda özen göstermesi, kendilerinin güvenilirliğini sorgulamadıkları tutumları çocuğunun
öğrenmesine izin vermemesi ve ayrıca çocuğun kişisel yaşantı sonucu ile elde etmesine de
imkân tanıması gerekmektedir.
Tutum değiştirmede etkili olan bir takım etkenler bulunmaktadır. Bu etkenleri şöyle
belirtebiliriz:
1. Bilgi-İleti Kaynağı (inanılırlığı, çekiciliği, sevilir oluşu, bilgiyi alanla benzerliği)
2. İleti (içeriği, karmaşık olup olmaması, yönlendirici oluşu)
3. İletinin Verildiği Ortam (medya)
4. İletiyi Alan (Özgüveni, kişiliği, ruhsal durumu, inançları)
Bilgi (İleti) Kaynağının Özellikleri
Kaynağın önemli özelliklerinden birincisi inanılır olup olmadığıdır. İnanılırlığa olumlu
etkide bulunan ögeler kaynağın saygınlığı, uzmanlığı ve güvenilirliğidir. Güvenilen, bilgisine
saygı duyulan kimselerin verdikleri bilgiler daha kolay kabul edilirler. Diş hekimleri diş bakımı
ve diş macunları konusunda, tasarımcılar moda konusunda, tamirciler çamaşır makinesi bakımı
konusunda uzman bilgi kaynağıdırlar.
İletinin Özellikleri
Bir kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, bilgi, görüş ya da davranışın, kaynak tarafından
simgeler kullanılarak kodlanması ileti (mesaj) olarak adlandırılır. İletinin yapısı ve içeriği tutum
değiştirmede önemlidir. Ciddiyet ve güven duyguları uyandırması gereken bir metni; zarif, ince
ve süslü bir karakterle dizerseniz, içerikle görsel etki çelişir.
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İletilerde sunulan bilgilerin yoğunluğu ve sırası da tutumları etkilemede ve değiştirmede
etkili olabilmektedir. Çok fazla bilginin sunulması, tüketicinin bu bilgileri sınıflandırırken
güçlük çekmesine yol açmaktadır. Marka adı, ana fikir gibi önemli bilgiler ya başlangıçta ya da
sonuçta verilmelidir. Reklamcılıkta temel ilkelerden biri, bir reklam içinde tek ya da en fazla
iki iletinin verilmesidir. “X peçete, hem yumuşak hem hesaplıdır. “, “Y yuvana ulaştırır. ” gibi.
İletinin içeriğinde korkunun, duygunun, mizahın ve cinselliğin kullanılması tutum değiştirmede
etkili olabilir.
İletinin Verildiği Ortamın Özellikleri
İletinin verildiği ortam ya da bir diğer değişle iletimim kanalı kitle iletişim araçları (gazete,
radyo, İnternet ya da TV gibi) olabileceği gibi telefonla, yüz yüze veya maille iletiş kuran satış
elemanları, alıcılar olabilir.
İletiyi Alanın Özellikleri
İleti alıcısının çeşitli özellikleri tutum değişiminde etkili olur. İleti alıcısına ilişkin bağlanma,
kendine güven, saygınlık, zekâ, eğitim ve cinsiyet farkı gibi özellikler tutum değişikliğinde
önemli etmenler olmaktadır.

6.6. Tüketici Davranışında Duygular
Duygular günlük yaşantının bir parçasıdır. Duygu, birey için önemli olan bir olayla harekete
geçer. Duygular aşağıdaki biçimlerde açığa çıkarlar:
1. Duyumsama (içimizde yükselenin öfke olduğunu duyumsarız)
2. İfade Edici Davranış (sesimiz, ellerimiz titrer)
3. Fiziksel Değişim (yüzümüz mos mor kesilir, kalp atışlarımız hızlanır)
4. Güdülenmiş Davranış (karşı koyulamayacak dürtülerle kapı çarpar, oda terk ederiz)
Aynı zamanda tutumların, tüketici davranışı alanında kullanılan en yaygın değişkenler
olduğu söylenebilir. Duygular çeşitli davranışları ortaya çıkartır. Üzüntü duygusu ağlama,
iğrenme, kusma, neşe duygusu ise zıplama, çığlık atma, dans etme davranışı yaratır. Her ne
kadar bireyin algılamaları farklı yorumlara yol açsa da belirli duygusal uyaranın farklı kişilerde
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aynı davranışı ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Bu ise duyguların pazarlamada kullanılmasına
temel hazırlar.
Davranışlar, bireyin bir nesneye (ürün, olay, marka vb) ilişkin olumlu ya da olumsuz
değerlendirmelerinden etkilenir. Olumlu tutumun, olumlu davranışa yol açması beklenir.
Vitamin hapı almaya yönelik olumlu değerlendirmesi olan bir bireyin günlük vitamin satın
alması beklenir. Şekil 8. 4 duygu ve davranış ilişkisini açıklamakta ve duygularımızın tutum
değiştirme aşamasına gelene değin izlediği akışı yansıtmaktadır.
Duygular genellikle çevresel olaylardan etkilenirler. Öfke, eğlence ve üzüntü gibi duygular
çoğunlukla dış olaylara karşı tepkidir. Ancak iç süreçlerimizle, örneğin hayal gücümüzle de
duygusal tepkiler başlatabiliriz. Örneğin, zihnimizle bedenimize olumlu sinyaller gönderip neşe
duygusu yaratabiliriz. Birey için önemli olan olaylar, vücutta fiziksel değişime neden olurlar.
Bu değişim ile hissettiklerimizi olumlu ve olumsuz olarak iki uçta değerlendiririz. Yaşadığımız
fiziksel değişimle, örneğin ellerimizin terlemesi, kalbimizin çırpıntısı olumlu ya da olumsuz
olarak betimlenir. Sonrasında ise ya yeni bir tutum geliştiririz ya da var olan bir tutumu
değiştiririz.
Bu arada yaş, cinsiyet gibi etkenler de duygularımızı etkileyip bizi belirli şekillerde
davranmaya yöneltmektedir. Alışverişin kadınlar arasındaki adı terapidir. Mutsuz hisseden
kadınların kendilerini alışverişe vurdukları bilinmektedir. Alışveriş yapmanın duygularımızı
harekete geçirdiğinden söz ettik. Tüketicilerin belirli duygu halleri ile alışverişe çıkmaları da
olasıdır. Tüketicilerin ruh halleri hızla değişebilir. Mutlu ve neşe ile alışverişe başlamış bir
tüketici, kendisi ile ilgilenen satış elamanına, ürünün özelliklerine, değerlerine bağlı olarak
huzursuz, baskıcı ya da ağlamaklı olabilir. Aşağıda bazı duygusal hallere (mood) sahip
tüketicilere başarılı bir satış elemanının verebileceği tepkileri bulacaksınız.
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Uygulamalar
1) Tutum kavramının ne olduğunu ve onu oluşturan bileşenlerin neler olduğunu açıklayınız.
Çözüm:
Tutum, bireyin bir nesneye, konuya, kişiye ya da eyleme yönelik göreceli olarak
geniş çaplı ve sürekliliği olan değerlendirmesidir. Tutumun üç ögesi-bileşeni bulunmaktadır.
Bunlar:
1. Bilişsel (bilmekle ilgili) bileşen
2. Duygusal (duygu ile ilgili) bileşen
3. Davranışsal (eylemle ilgili) bileşen

2)

Tutum ölçümü konusunda belirlenen 3 yöntemi açıklayınız.

Çözüm:
Tutum ölçümü konusunda çalışan araştırmacılar üç yöntem geliştirmişlerdir. Bunlar
gözlem yöntemi, niteliksel araştırma yöntemi ve tutum ölçekleri yöntemidir.

3)

Tutum değiştirmede etkili olan temel etkenleri açıklayınız.

Çözüm:
Tutum değiştirmede etkili olan temel etkenleri şöyle belirtebiliriz:
1. Bilgi-İleti Kaynağı (inanılırlığı, çekiciliği, sevilir oluşu, bilgiyi alanla benzerliği)
2. İleti (içeriği, karmaşık olup olmaması, yönlendirici oluşu)
3. İletinin Verildiği Ortam (medya)
4. İletiyi Alan (Özgüveni, kişiliği, ruhsal durumu, inançları)
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Uygulama Soruları
1) Tutum değiştirmede etkili olan temel etkenlerden ileti kaynağının özelliklerini belirtiniz.
2)

Duygularımız günlük yaşantımızda hangi biçimlerde açığa çıkar açıklayınız.

3)

Tutumu oluşturan bileşenleri belirtip, bu bileşenler arasındaki etkileşimi açıklayınız.

4)

Tutum ölçümü konusunda belirlenen 3 yöntemi açıklayınız.

5)

İletinin içeriğindeki hangi bileşenler tutum değiştirmede etkili olabilir açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tutum kavramıyla ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak verildiği bu bölümde tutum kavramının ne
olduğu, onu oluşturan bileşenler ve tüketici davranışındaki etkileri ele alınmıştır.
Günlük yaşamımızda çok kullandığımız “tutum” sözcüğü, birçok kavramla eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan inanç, bir nesne ya da olayın niteliklerine ilişkin
bilgilerin doğruluğuna kişinin vermiş olduğu olasılıktır. Başka bir kavram ise değerdir. Değer,
bireysel ya da toplumsal olarak bazı davranış ve amaçları öteki davranış ve amaçlardan ya daha
yeğlenebilir sayan süreklilik taşıyan inanışlardır. Fikir ya da kanı ise, kişinin taşıdığı tutumların
yorumlanarak belirtilmesidir.
Bu bölümde ayrıca tutum kavramının bileşenlerine de değinilmiştir. Bunlar bilişsel bileşen,
duygusal bileşen ve davranışsal bileşendir. Bilişsel bileşen kişinin bir nesneye yönelik düşünce,
bilgi ve inançlarını oluşturur. Bilişsel bileşen, tutuma konu olan nesneye ilişkin olarak kişinin
tüm inançlarını kapsar ve doğru ya da gerçek olmaları gerekmez. Bununla birlikte, bilgiler ne
kadar gerçeğe dayanırsa o kadar kalıcı olur. Bilgilerin değişmesi durumunda tutum da
değişecektir. Bireyin bir nesneye yönelik duygusal tepkileridir ve duyguları, hisleri içerir. Kişi,
bir nesneyi olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirip ona göre duygular besler ya da duyguları
sonucunda bir nesneyi olumlu ya da olumsuz değerlendirir. Davranışsal bileşen: bireyin belirli
bir tutum geliştirdiği nesne ile ilgili bir şeyler yapması tutumların davranışsal yönünü oluşturur.
Bireyin tutumu olumlu ise o nesneye olumlu davranıp onu destekleyerek ona yakınlık
gösterecektir. Bireyin tutumu olumsuzsa, nesneden uzaklaşma, nesneyi eleştirme ve nesneye
zarar verme gibi davranışlar ortaya çıkacaktır.
Yukarıdaki açıklamalara ek olarak bu bölümde ayrıca tutum bileşenleri ve tutum geliştirme
süreci de ele alınmıştır. Tutum çalışmalarında önce bilişsel bileşenin, sonra duygusal bileşenin
gerçekleştiği, bunu ise davranışsal bileşenin izlediği varsayılır. Tüketici davranışları açısından
tutum oluşturma süreci incelendiğinde ilk seçenek, önce bilişsel bileşene yönelerek tutum
yaratma stratejisidir. Şu durumlarda “bilişsel bileşenden” başlayan bir tutum geliştirme süreci
izlenir.
1. Ürünün işlevsel yararları büyükse
2. Ürün karmaşık bir kullanıma ya da teknolojiye sahipse
3. Rakip ürünlerden gerçek anlamda farklı ise
4. Yepyeni bir ürün ise
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Plansız satın alımları arttırmak için izlenilen mağaza içi düzenlemeler, indirim günleri gibi
stratejilerde, tüketiciler satın alma anında düşünmeye ve hemen alım yapmaya özendirilirler.
Bu gibi durumlarda düşün, eyleme geç ve hisset akışı içinde tutum oluşur. Pazarlama çabaları
incelendiğinde tutumun her zaman düşün-hisset-davran sırasını izlemediği görülür. Bu sıranın
izlenilmediği en dikkat çekici uygulamalar, örnek ürün dağıtımları ve ürünün denenmesi fırsatı
sunulmasıdır. Bu uygulamalarda ürün denenir, yani eylem vardır. Sonrasında denenen ürüne
karşı duygu gelişir; ürünü sevme, beğenme gibi duyguların ardından ürün fiyatı nedir, kaç
taksitle satılır gibi bilgilerin toplandığı bilişsel adımlar gelir.
Bu bölümde ayrıca tutumların işlevleri de ele alınmıştır. Tutumların işlevlerini kavramak,
onların bireye nasıl hizmet ettiklerini anlamak demektir. Tutumlar bireye dört biçimde hizmet
ederler. Bunlar düzenleme, savunma, değer belirtme ve bilgilendirmedir. Düzenleme (yarar
sağlama) işlevi bireyi hoşlandığı ya da ödüle ulaştığı yöne yöneltirken, hoşlanmadığından
uzaklaştırır. Savunma işlevinde ise şunları söyleyebiliriz: Tutum, bireyin yaratmak istediği
imajdan ve egosundan korumak amacı ile biçimlenir. Bir tüketici, yaptığı kötü bir satın alımı,
başkaları tarafından yanlış bilgilendirilmesine bağlayarak savunmaya çalışabilir. Birey renk
uyumuna dönüşen giyim biçimini, kendisine çalışma azmi verdiğine bağlayarak bir savunma
çemberi oluşturabilir. Değer belirtme işlevinde ise şunlar söylenilebilir: Tutum, bireyin
kendisini tanıması ve bir değer sistemi yaratmak istemesiyle biçimlenir. Bu noktada, tutumların
bireyin sahip olduğu değerleri ile tutarlılığı onun kendini ifade etmesini de kolaylaştıracaktır.
Son olarak bilgilendirme işlevinde ise şunları söyleyebiliriz: Tutumlar bir yandan da elde edilen
bilgilerin yorumlanmasına bağlıdır. Bir bilgi yorumlanmaya ne ölçüde elverişli ise tutum o
ölçüde değişebilir ya da değiştirilebilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tutumları oluşturan temel bileşenlerden değildir?

a)

Bilişsel bileşen

b)

Duygusal bileşen

c)

Davranışsal bileşen

d)

Düşünsel bileşen

2)

Aşağıdakilerden hangisi tutumların bireye ettiği hizmetlerden değildir?

a)

Değer belirtme

b)

Bilgilendirme

c)

Yorumlama

d)

Savunma

3)

Aşağıdaki tutumların bireye hizmet ettiği bileşenlerden hangisi bireyi hoşlandığı ya da

ödüle ulaştığı yöne yöneltirken, hoşlanmadığından uzaklaştırır?
a)

Düzenleme

b)

Yorumlama

c)

Değer belirtme

d)

Bilgilendirme

4)

Aşağıdakilerden hangisi tutum ölçümü konusunda belirlenen yöntemlerden biri değildir?

a)

Gözlem yöntemi

b)

Niceliksel araştırma yöntemleri

c)

Niteliksel araştırma yöntemleri

d)

Tutum ölçekleri yöntemi
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5)

Aşağıdakilerden hangisi niteliksel araştırma yöntemlerinden biri değildir?

a)

Odak grupları

b)

Derinliğine görüşme

c)

Psikolojik testler

d)

Özel terapi

6)

Aşağıdakilerden hangisi tutum değiştirmede etkili olan temel etkenlerden değildir?

a)

İleti

b)

İletinin verildiği ortam

c)

İletiyi alan

d)

İletinin boyutu

Cevaplar:
1-d , 2-c , 3-a , 4-b , 5-d , 6-d
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7. TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA GRUP ETKİSİ VE DANIŞMA GRUPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Tüketici davranışındaki toplumsal kültürel (çevresel) etkenler incelenecektir.

7.2.

Grup etkisi, aile etkisi, kişisel etki ve görüş önderleri, toplumsal sınıflar ve

kültür etkisi gibi konular ele alınacak.
7.3.

Tüketici karar verme süreci boyutlarıyla ele alınacak.

7.4.

Toplumsal grupların çeşitleri ve tüketici davranışı üzerinde etkili olan grup

özellikleri ele alınıp, danışma(referans) grupları ve tüketici davranışına etkisi ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Grup kavramının anlamı nedir, açıklayınız.
2) Toplumsallaşmanın anlamı nedir, hangi yollarla gerçekleşir, açıklayınız.
3) Tüketici davranışı açısından gruplar kaça ayrılır, bunlar nelerdir, yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tüketici davranışında grup
Tüketici davranışında grup etkisi ve dayanışma grupları
detaylı
bir
etkisi ve dayanışma grupları kavramının
şekilde
incelenmesiyle
ile ilgili temel kavramlar.
konunun ne olduğu öğrenilir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü sorular,
alıştırmalar ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Grup kavramı



Toplumsallaşma



Model Alma



Destekleme



Toplumsal Beklenti



Rol kavramı



Grupta konum



Toplumsal Güç
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Giriş
Bireyler tek başlarına yaşamlarını idame edebilme gücüne sahip değildir. İnsan sosyal
bir varlıktır. Bu nedenle, kendi dışındaki kişilerle belli birliktelikler oluşturur ve çeşitli
konularda ortaklaşa etkinlikler gerçekleştir. Bu birliktelikler bireyin davranış biçimini çeşitli
yönlerden etkiler. Bireyin içinde bulunduğu her ortam (iş, eğitim, eğlence v.b.) başkalarıyla
birlikte olduğu, birlikte davrandığı koşulları oluşturur.
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7.1. Grup Kavramının Anlamı ve Önemi
Grup, bir dizi normu, değerleri ya da inançları aralarında paylaşan, belirli rol ilişkileri
üstlenen ve davranışlarında birbirine bağlı olan iki ya da daha çok bireyin oluşturduğu
topluluktur. Başka deyişle, grup belli bir zaman kesitinde birbirine bağlı olarak hareket eden ve
belli ortak gereksinme ya da amaçları olan bireylerden oluşur. Grup belli bir yerde ve belli bir
zamanda rastgele bir araya gelmiş bireyler topluluğu değildir. Örneğin, banka kuyruğunda
bekleyenler, dolmuşla evlerine dönenler, sinemada film izleyenler rastgele bir araya gelen
bireylerden oluşur ve bunlar tüketici davranışı anlamında grup olarak nitelenmez.
Grup kendi içinde belli ilişkilere dayanan toplumsal bir sistemdir. Böyle bir sistemde yer
alan bireyler düzenli bir ilişki içindedirler, birbiriyle ortaklaşa bağlar oluştururlar ve ortak bir
amacı paylaşarak, ortak kurallara uyarlar. Bireyler, gruptan bekledikleri yararı sağladıkları
sürece o grupta kalmayı sürdürürler. Gerçekte, bireylerin gereksinme ve isteklerini yalnızca bir
tek grup karşılayamaz. Bu nedenle bireylerin içinde olduğu birçok grup vardır. Aile, arkadaş
grupları, işyeri grupları, eğitim grupları, sivil toplum grupları, spor grupları sanat grupları örnek
olarak verilebilir. Bu grupların her biri farklı amaçlar için oluşturulmuştur. Bireyin bu gruplara
katılması kendi önceliklerine bağlıdır.
7.2. Tüketici Yönünden Grup Kavramının Önemi
Konuya tüketiciler açısından baktığımızda da aynı gerçeğin geçerli olduğunu görürüz.
Tüketiciler de birer birey olarak pek çok grup içinde yer alırlar. Her grup, tüketicilerin satın
alma davranışlarını farklı biçimlerde etkiler. Örneğin aile, bireyin satın alma davranışında
önemli yer tutar. Arkadaş grupları ise bireyin satın alma davranışlarını yönlendirici ve
özendirici olur.
Satın almada grubun etkisi iki yönde olur. Birinci yön, grubun tüketicinin satın alma
davranışını bireysel olarak etkilemesidir. Örneğin birey, bu etkiye uygun bir spor ayakkabısı
satın alır. İkinci yön, grup üyelerinin grup olarak ortaklaşa kararlar almasıyla ortaya çıkar.
Örneğin, hangi eğlence yerine gidileceği, hangi giysilerin seçileceği gibi konularda ortak karar
alınabilir.
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7.3. Grupların Toplumsallaştırma İşlevi
Toplumsallaşmanın Anlamı
Gruba giren bir bireyin, öbür grup üyeleriyle etkileşerek, grup tarafından kabul edilen
davranış ve oluşumları benimseyecek biçimde kendini geliştirme sürecine toplumsallaşma
denir. Toplumsallaşma çocukluktan başlayarak gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreç bireyin tüm
yaşamı boyunca çok çeşitli grupların içinde sürer. Tüketim kalıpları ve tüketim alışkanlıkları,
toplumsallaşma süreci çerçevesinde sürekli değişir, yenilenir. Tüketiciler, hangi yaşta olurlarsa
olsunlar yeni ve eskisinden çok farklı tüketim biçimlerine geçebilirler.
Toplumsallaşmanın Gerçekleşme Yolları
Grup içinde toplumsallaşma üç ayrı yolla gerçekleşir: Model alma, destekleme, toplumsal
beklenti.
Model Alma
Bireyin gruptakilere öykünme (taklit etme) yoluyla gruba uyum sağlamasıdır. Örneğin,
birey grubun giyim kuşam biçimine uygun giysiler giymeye başlar. Grupta tutunmanın yolu bu
giyim biçimine uymaksa, grupta olmak isteyen birey zorunlu olarak bu giyim biçimine uyar.
Destekleme
Grup üyeleri, belli davranışlarda bulunduklarında ödüllendirilerek desteklenirler. Ancak,
belli davranışlarda ise olumsuz karşılanarak cezalandırılırlar. Örneğin, bir maçta bir takımın
oyuncuları yendiklerinde olumlu destek alacaklarını, yenildiklerinde ise olumsuzlukla
karşılaşacaklarını bilirler. Birey grup içinde toplumsallaşmak için olumlu destek kazanma
davranışı içine girer.
Toplumsal Beklenti
Bir grubun her grup üyesinden beklentileri vardır. Bireyin grup içerisindeki rolüne göre bu
beklenti değişir. Tüketicinin davranışını geliştirmenin yolu tüketicinin toplumsallaştırılmasıdır.
Böylece, tüketici olarak pazarda bilgi, beceri ve tutum yönünden etken davranılabilir. Bireyler
birlikte hareket ettikleri çeşitli gruplardan model alarak, toplumun beklentileri doğrultusunda
düşünmeyi ve davranmayı öğrenir. Gruplar üyelerinin satın alma davranışlarını, satın alma
özelliklerini ve tüketimde üstlenecekleri rolleri çeşitli yollarla geliştirirler.
7.4. Toplumsal Grupların Çeşitleri
Gruplar çok çeşitli yönlerden bölümlendirilebilirler. Örneğin, ilişki sıklığına göre,
büyüklüğüne göre, üyelik olanaklarına göre, içeriğine göre gruplar bölümlendirilebilir.
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Tüketici davranışı açısından grupları üç ayrı ölçüte göre bölümlendirerek ele alacağız:
İçerik ya da İşlevlerine Göre Gruplar
Grupların çoğu yerine getirdikleri işlevlere göre farklılaşan bir içeriğe sahiptir. Örneğin,
öğrenci grupları öğrencilerden oluşan ve öğrencilik kapsamındaki işlerle uğraşan bir özellik
taşır. Bunun gibi, belli bir iş yerinde çalışanlar, belli bir düşünceyi gerçekleştirmek isteyenler
gruplar oluştururlar. Gerçekte bu grupların bölümlenmesinde daha ayrıntılı özelliklerden yola
çıkmak gerekir. Örneğin, aile, etnik köken, yaş, cinsiyet, inanç, eğitim, iş yeri vb. gibi.
İlişkinin Yakınlık Derecesine Göre Gruplar
Bu ölçüte göre grupları ikiye ayırabiliriz: Birincil gruplar ve ikincil gruplar.
-

Birincil Gruplar
Bu tür gruplarda ilişkiler yüz yüzedir. Birincil grup birbirlerine güvenen, sıcak bir

ortamda yaşayan, karşılıklı dayanışma içinde bulunan sınırlı sayıdaki bireylerden oluşur.
Üyeler düzenli olarak bir araya gelirler; karşılıklı ilişkiler kendiliğinden oluşur; grup üyeleri
yalnızca kendilerini değil öbür üyeleri de düşünürler. Bu grupların üye sayısı azdır.
Birincil gruba örnek olarak komşu, işyeri, akraba, oyun grupları verilebilir. Bu grubun en yalın
örneği ailedir. Aile içinde ilişkiler çıkar gözetilmeksizin karşılıklı dayanışma çerçevesinde ve
özverili olarak sürer.
Tüketici birim olarak ev halkı ve aile kavramları ayrı ayrı öneme sahiptir. Sokakta
zorunlu yaşayanlar dışında tüm bireyler, belli bir yerleşim biriminde otururlar. Bu yerleşim
birimleri apartman, bahçeli ev, villa, çadır, yurt, baraka, deprem konutları gibi çeşitli adlarla
anılır. Her yerleşim biriminin bir sahibi vardır. Oturanlar mülkiyet sahibi değilse, çeşitli
anlaşmalar çerçevesinde oturma hakkı (kira) elde ederler. İşte bu tür yerleşim birimlerinde
oturan bireylere genel olarak ev halkı (hane halkı) adı verilir.
Bir diğer deyişle bakacak olursak Birincil gruplar, yüz yüze ilişkileri, yardımlaşma
dostluk ve sevgi bağlarının yüksek olduğu gruplar olarak tanımlanır. Böyle nitelendirilebilecek
gruplarda, grup üyeleri arasında sıkı, etkin ve güncel bir iletişim vardır. Buna en iyi örnek aile
üyeleridir. Üyeler, birbirlerinin kişisel özelliklerini ve gruptaki rollerini bilirler.

-

İkincil Gruplar
Üyeleri arasındaki ilişkilerin daha biçimsel ve kişisellikten uzak olduğu gruplardır.

İkincil gruplarda düzenli bir ilişki ve öbür üyeleri kollayan bir anlayış yoktur. Burada da
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ilişkiler yüz yüzedir, ancak bu grupların büyük olması nedeniyle kişisel ilişkiler yoktur ve
iletişim kitlesel amaçlarla gerçekleşir. Örneğin, siyasi partiler, işçi ve işveren örgütleri, çeşitli
dernekler, profesyonel örgütler ikincil gruplara girer. Buralardaki ilişkiler daha soğuk ve
uzaktır. Birincil grup ve ikincil grup, bireyin inançları, değerleri ve davranışları üzerinde
birbirinden farklı düzeylerde etkiler yaratır. Bir ailenin etki derecesi ömür boyu sürer. Oysa üye
olduğumuz bir derneğin davranışlarımıza etkisi zaman zaman bir araya gelindiğinde kendini
sınırlı olarak gösterir.
Örgütlenme Biçimine Göre Gruplar
Gruplar örgütlülük düzeyine göre ikiye ayrılarak ele alınır: Biçimsel (formel) gruplar,
biçimsel olmayan (informel) gruplar.

-

Biçimsel (Formel) Gruplar
Yapıları kesin çizgilerle tanımlanmış, hedefleri açıklıkla belirlenmiş, roller ve statülerin

sınırları açıkça çizilmiş, işleyiş süreçleri ve sorumlulukları kesinlikle denetlenen yüksek bir
örgütlenme özelliği gösteren ast üst ilişkilerinin bulunduğu gruplardır. Bu gruplara biçimsel bir
örgüt yapısını her türlü ayrıntılarıyla oturtmuş işletme birimlerini örnek verebiliriz. İşletmelerde
bireyler arasındaki ilişkiler belli bir basamaksal yapıya göre oluşmuştur. Bu yapıda astlar ve
üstler bulunur. Siyasal erkin işleyişi de böyle bir yapıya sahiptir. Başbakanlık, Bakanlıklar,
Genel Müdürlükler biçiminde örneklenen bu yapıda ilişkiler de biçimseldir. Biçimsel gruplar
belli ekonomik, toplumsal ve siyasal hedefleri yerine getirmek için oluşturulmuş ikincil
gruplardır.
Bir başka deyişle bakacak olursak biçimsel (formel, resmi) gruplar, çeşitli
gereksinimlere göre belirlenmiş işlevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ve ilişkilerin
ortak amaçlar etrafında düzenlendiği çalışma gruplarıdır. Bu yönüyle okullar birer formel
grupturlar. Sıklıkla sözleşme yoluyla bilerek ve isteyerek girilen formel gruplarda ilişkiler
rasyonel davranışlara ve tutumlara dayanır. Bu gruplardaki ilişkilerde genel olarak aşk, nefret,
gıpta gibi duygusal tepkilere yer yoktur.

-

Biçimsel Olmayan (Informel) Gruplar
Bunlar birincil gruplar gibidir. Yapısal olarak oldukça gevşek, çok açık olarak

tanımlanmış amaç ve hedefleri olmayan, karşılıklı ilişkilerde biçimsellikten uzak ve yazılı
olmayan kurallara göre işleyen gruplardır. Bunlar toplumsallaşmaya yardım eder. Bu gruplar
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bireylerin değerleri ve etkinlikleri üzerindeki yoğun etkileri nedeniyle, tüketici davranışı
yönünden daha büyük önem kazanmaktadır. Örneğin aile, komşu, işyeri, akraba biçimsel
olmayan ve aynı zamanda birincil nitelikte sayılan gruplardır.
Bir başka deyişle Resmi olmayan ya da “ İnformel gruplar ise örgütün üyeleri
tarafından

biçimlendirilirler”.

.Resmi

olmayan

gruplar,

aynı

işletmede

‘yaşama

benzerliği’,’sosyalkültürel köken’,’din-mezhep’ ,’meslek’, ‘arkadaşlık’ gibi nedenlerle kurulan
ilişkiler yoluyla ortaya çıkmaktadırlar. Grup üyeleri arasındaki karşılıklı beklentiler, grup
normlarını oluşturmakta ve üyelerinin sosyal davranışlarını bu yolla etkilemektedir.
7.5. Çeşitli Grupların Pazarlama Açısından Önemi
Grup kavramı çok yönlüdür. Bireylerin tüm davranışlarının yanı sıra tüketim davranışlarını
da etkiler. Biçimsel olmayan birincil gruplar tüketici üzerinde büyük etkiye sahiptir; bu nedenle
pazarlamacılar için çok önemlidir. Tüketiciler bu grupların etkisiyle ürün tüketme, alışveriş
yapma ve iletişim araçlarını seçme davranışlarını geliştirirler. Bu bağlamda, bu gruplar
tüketicilerin satın alma davranışlarında çok etkilidir. Bu nedenle reklamcılar, ürünleri birincil
grupta yer alan arkadaş çevresi, aile ya da iş yeri çevresi içinde gösteren reklam programları
geliştirirler.
7.6. Tüketici Davranışı Üzerinde Etkili Olan Grup Özellikleri
Tüketici davranışlarını çözümlerken, tüketicinin içinde bulunduğu çeşitli grupların çeşitli
özelliklerini tanımak gerekir. Bu özellikler her tür grup için geçerlidir. Ancak, tüketici açısından
ele alındığından kendine özgü değerlemeler ortaya çıkar. Ele alacağımız özellikler şunlardır:
Roller, grupta sahip olunan konum (statü), toplumsal güç, gruba uyum.
7.6.1. Rol Kavramı ve Gruptaki Yeri
Rol, belli bir grupta yer alan belli konumdaki bir bireyden beklenen davranış kalıplarıdır.
Rol belli bir konumda olmanın gereklerini yerine getirmedir. Bu konumda olma nedeniyle
toplum bireye belli tutumlar, değerler ve davranış biçimleri yükler. Örneğin, üst sınıfta yer alan
bir iş adamının pahalı arabası, iyi bir semtte zengin bir konutu, modaya uygun markalı giysileri
olmalı. Kendi düzeyindeki kişilerin yemek yediği lokantalara ve zamanını geçirdiği kulüplere
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gitmeli. Oysa alt orta sınıftaki bir çalışan için, ucuz bir kenar semtte bir konut, sıradan giysiler
ve arada gittiği bir kahve ya da meyhane yadırganmaz. Her tüketici zamana ve yere göre değişen
çeşitli rollere bürünür. Örneğin bir bayan, ev kadınlığı, anne, iş kadınlığı, dernek üyeliği gibi
çeşitli rolleri bir arada yürütür. Zaman içinde bireyin yeni rolleri yerine getirmesi gerekebilir.
Yeni bir işe başlayan ev kadınının yeni bir rolü yerine getirmesi gerekecektir. Bireylerin
gereğinden fazla rol yüklenmek zorunda kalması, çeşitli sorunlara ve bunalımlara yol açar. Öte
yandan, kimi zaman roller arasında çatışmalar ve çelişkiler de ortaya çıkabilir. Ayrıca, beklenen
rollerin belirsiz olması durumunda da sıkıntıların doğması kaçınılmazdır.

-

Roller ve Tüketici Davranışı
Bireylerin yürüttüğü rollerin tüketim davranışları üzerinde çok büyük etkisi vardır. Belli

rollerin gereklerini karşılamak için temel olan belli ürünler vardır. Rolle ilgili ürünler kimi
zaman işlevsel olarak kimi zaman da simgesel olarak beklentileri karşılar. Örneğin, bir satış
temsilcisinin görevini yerine getirmesi için bir diz üstü bilgisayarı, bir cep telefonu ve bir
arabası olmalıdır.
Zaman içinde çevre değiştikçe bir role ilişkin tanımlar ve bununla ilgili ürünler de
değişecektir. Bürolarda artık daktilonun yerini PC’ler, yazıcılar almıştır. Kadınların rollerindeki
değişim ve iş yaşamında daha çok kadına yer verilmesi rollerde farklılaşmalar yaratmaktadır.
Ürün çeşitleri, dağıtım stratejileri, tutundurma taktikleri, perakende mağazaların yerleşimi ve
açık kalma saatleri değişen rollere ve değişen alış veriş kalıplarına göre yeniden ele alınıp,
gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Tüketiciler mal ve hizmetleri değerlendirirken, o sırada
yerine getirdiği role göre farklı farklı ölçütler kullanabilirler. Örneğin, tüketicinin kişisel
gereksinmesi için alacağı bilgisayar ile iş için alacağı bilgisayarın değerlendirilmesinde aynı
ölçütler kullanılmayacaktır.
7.6.2. Grupta Sahip Olunan Konum (Statü)
Konum (statü) bir bireyin belirli bir grup içinde sahip olduğu yerdir. Başka deyişle
konum, bireyin bir grup içindeki gücünü ya da saygınlığını belirleyen basamaklarda ulaştığı
düzeydir. Bireyin bu konumu, bireye hem görev hem de sorumluluk yükler.
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-

Konumun Elde Olunma Yolları
Konumun (statünün) elde olunması iki yolla gerçekleşir. Birincisi, bireyin bir grup

içinde gösterdiği başarı sonucu hak ettiği ile belli bir konuma ulaşmasıdır. Birey kendini
yetiştirip, belli beceriler ve dereceler elde ederek bir konuma ulaşır. İkincisi bireye sunulmuş
olan konumdur. Birey, bulunduğu toplumsal sınıfı, serveti, yaşı, cinsiyeti ya da etnik kökeni
nedeniyle grup içinde belli bir konuma getirilebilir. Serveti nedeniyle bir grubun yönetimine
getirilme; aristokrat bir ailenin çocuğu olduğu için üst sınıf içinde sayılma gibi. Bir grup içinde
üst konumlarda bulunmak, daha büyük gücü ve etkiyi getirir. Ayrıca, grup içindeki kabul
edilebilir davranışlar bireyin konumuna göre farklılaşır. Örneğin, üst yönetici görevine istediği
saatte gelebilir; ancak bir düz görevli için bu olanak yoktur.
-

Konum ve Tüketici Davranışı
Tüketiciler, grup içindeki konumlarının gerektirdiği malları, hizmetleri ve markaları

satın alırlar. Grup içinde bulunduğu konumun gerektirdiği ürünleri tüketmeyen birey,
konumunu yitirme tehlikesiyle karşılaşacağını düşünür. Prestijli mal, hizmet ve markaların
onları kullananlara farklı bir saygınlık kazandırdığı varsayılır. Yüksek konumdaki bireyler
gösteriş tüketimi dediğimiz türde tüketim davranışlarına girerler. Lüks evler, arabalar ve lüks
yaşam dışarıdan bakanı etkiler; o kişinin bunları satın alabilecek bir konumda olduğunu
vurgular. Başka deyişle, böyle bir durumda ürünler işlevleri nedeniyle değil simgesel anlamları
nedeniyle satın alınmaktadır. Bu anlamda konum ve roller arasında bir örtüşme vardır.
Pazarlamacılar açısından prestij tüketimine ilişkin şu gerçekler önem kazanmaktadır:
– Prestij gereksinmesi evrenseldir. (Bir araştırma, Amerikalıların % 66’sının başkalarının
kendilerine saygı göstermesini istediklerini ortaya koymuştur).
– Prestij duygusu ilgili mal ve hizmet satın alınmasıyla doyurulur.
– Prestij gereksinmesinin ortaya konması ve doyurulması kültürlere göre büyük farklılıklar
gösterir.
– Prestij ürünleri üreten uluslararası bir işletme, hedeflediği pazarlar için kültürel olarak
uyumlu olan prestij ürünlerini doğru saptayarak başarıya ulaşabilir.
Bir ürünün prestij sağlayabilmesi için beş temel özellik önem taşır:
– Prestij ürünü büyük ölçüde pahalıdır. Bu nedenle ürünü satın alabilecek güce sınırlı sayıdaki
kişi sahiptir.
– Prestij ürünü yüksek niteliktedir. Birey zevkini ve seçme becerisini o ürünü seçerek ortaya
koymaktadır.
– Prestij ürünü sınırlı nicelikte üretilmiştir. Ürünü herkes elde edemez.
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– Prestij ürününü herkes kullanamaz. Ürüne sahip olma standartlarına sınırlı sayıda kişi
ulaşabilir.
– Prestij ürünü saygı duyulan ve üst düzeyde yer alan bir grup tarafından satın alınır.
Günümüzde ürünlerin kullanımı daha geniş kesimlere yayılmış ve kimi prestij ürünleri
bu nedenle anlamlarını yitirmiştir. Üst düzeydekilerce kullanılan çeşitli prestij ürünlerini,
konumu alt düzeyde olanlar da satın almaya başlamışlardır. Örneğin prestij ürünü niteliğindeki
bir parfümü ya da cep telefonunu satın alan orta gelirli bir öğrenci ya da sekretere rastlamak
olağandır. Kullanımın yön değiştirip sapması, daha farklı ve yeni konum ürünlerinin
üretilmesini gerekli kılmıştır. Öte yandan, prestij tüketimine karşı oluşan tepkiler üst
konumdakileri bu tüketimden vazgeçirmeye yöneltmektedir. Büyük, gösterişli araba yerine
daha az gösterişli arabalar, daha sıradan giysiler (örneğin blue jeans) kullanılmaya başlanmıştır.
Toplum gösteriş tüketimi yapanları yeni zengin, sonradan görme ya da görgüsüz olarak
niteleyebilmektedir.
7.6.3. Toplumsal Güç ve Kaynakları
Bir grubun bireylerin inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını etkileyebilmesi, o grubun
bireyler üzerinde sahip olduğu toplumsal güce bağlıdır. Gruplar üyelerinin davranışlarını
etkileme gücüne sahiptir. Çeşitli toplumsal güç kaynakları, farklı toplumsal grupları etkilemede
daha önde olabilir. Pazarlamacılar da farklı güç kaynaklarını kullanarak tüketici davranışlarını
ve tüketim kalıplarını değiştirmeye çabalarlar. Toplumsal güç kaynakları beşe ayrılarak
incelenir. Bunlar: Ödüllendirme gücü, yaptırım gücü, zorlayıcı güç, kabul edilme (tanınma)
gücü, uzmanlık gücüdür.
- Ödüllendirme Gücü
Bu güç, grubun üyelerini ödüllendirme temeline dayanır. Ödüller, bir davranışın
yapılması ya da yapılmamasını etkiler. Bir grubun ödüllendirme gücü arttıkça grup normlarının
uygulanması daha ileri düzeye ulaşır. Ödüller çeşitli biçimlerde olur. Ödüller maddi anlamda
hediye, parasal katkı, onur belgesi biçiminde olabilir. Bunun yanında maddi olmayan ve
psikolojik yönü öne çıkan övme, onurlandırma gibi uygulamalar da ödül olarak kabul edilir.
Toplumsal gruplar, üyelerine aktaracakları çok çeşitli ödüllendirme olanaklarına sahiptirler. Bu
olanaklar, üyelerin istenen davranışlara yöneltilmesini çoğu kez sağlamaktadır.
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Pazarlamacılar tüketicileri etkilemek için ödüllendirme gücünü doğrudan ya da dolaylı
olarak kullanmaktadırlar. Kuşkusuz, işletmeler yüksek nitelikli mal ve hizmetler sunarak
tüketicileri doğrudan ödüllendirebilirler. Ayrıca, belli bir ürünün kullanılmasıyla belli bir
grupta kabul göreceği, sevileceği yönünde tüketiciye reklam yapılması da bu kapsamdadır. Öte
yandan, fiyat indirimleri, bedava ürün, kupon karşılığı ürün, puan toplama, yarışmalar ve
çekilişler düzenleme gibi ödüllendirme biçimleri de kullanılır. Bu uygulamalar belli bir ürünün
ya da markanın kullanımı ile bağlantı kurularak gerçekleştirilir.

-

Yaptırım Gücü
Bu, cezalandırma ya da ödül vermeme yoluyla davranışları etkileme, böylece grup

üyelerini normlara ve beklentilere uymaya zorlama gücüdür. Cezalandırma baskısı ne kadar
çoksa uyum sağlama derecesi de o kadar yükselir. Pazarlama açısından cezalandırma fiziksel
anlamda değildir; daha çok psikolojik baskıdır. Genelde pazarlamacının yaptırım gücü yoktur.
Pazarlamacı, tüketiciyi belli bir davranış biçimine uymaması nedeniyle cezalandıramaz. Ancak,
pazarlamacılar korku ya da suçluluk ögelerini kullanarak cezalandırmayı değişik biçimde,
özellikle reklamlarda uygularlar. Örneğin, yaşam sigortasında, diş macunlarında, diyet
ürünlerinde, bulaşık deterjanlarında, deodorantlarda korku ögesini değişik biçimlerde
kullanırlar. Tüketicilerin bu ürünleri kullanmamaları durumunda ortaya çıkacak olumsuz
sonuçları abartarak vurgularlar. Kazaya uğrama, vücudun kötü kokması ve dişlerin çürümesi
ve çirkin görünmesi, kilolu olmanın güzellik ve sağlık açısından olumsuzluğu, iyi yıkanmamış
bulaşıkların mikrop saçması gibi psikolojik korku yaratma yöntemleri reklamlarda sıklıkla
kullanılır.
AIDS’ten korunmak için kondom kullanılması, kalsiyum eksikliğine karşı süt içilmesi,
kanser riskine karşı sigara kullanılmaması önerilerinde korku ögesi ağır basmaktadır.
-

Zorlayıcı Güç
Her grupta normlar, roller ve beklentilerin yanında grubun oluşturduğu ilkeler de vardır.

Grupta yer alan tüm üyelerin tutum ve davranışlarının bu özel ilkelere uyması istenir. Bu
nedenle grup üyeleri, kesinlikle belli kurallara uymalı, kesinlikle belli davranışlardan kaçınmalı
ve belli bir biçimde düşünmeli. Bu tür zorunluluklar ana babadan, okuldan, kurumlardan
gelebilir. Örneğin, doktorların, hukukçuların uymak zorunda oldukları mesleksel etik kuralları
vardır.
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Pazarlamacılar zaman zaman ürünleri ya da kavramları tanıtmak için zorlayıcı gücü
kullanırlar. Örneğin, Türkiye’de zaman zaman yabancı malların kullanılmaması ve yerli
malların kullanılması yönünde açılan kampanyalar, bu gücü harekete geçirmeye yöneliktir.

-

Kabul Edilme (Tanınma) Gücü
Bu güç, bir bireyin grup içinde kendisini kabul ettirmesi ve gruptan soyutlanmaması

sonucunu doğuran bir etki yaratır. Bu durumda birey o gruba üye olmak ya da grupla daha sıkı
bir ilişki kurmak isteyecektir. Bireyin grup içinde tanınması, bireyin gruptakiler gibi
davranması, inanması ve tutum takınmasıyla gerçekleşir. Tüketiciler, kendilerine güvenlik ve
kabul edilme duygularını verecek bir grup içinde olmayı isterler. Reklamcılar tüketicilerde,
ürünün reklamını yapan kişiyle özdeş oldukları duygusunu yaratmak isterler. Belli bir ülkede
ya da dünyada kendi konusunda ünlü olmuş, seçilmiş kişilere (sinema oyuncusu, sporcu, TV
ünlüleri gibi) belli ürünlerin, markaların reklamlarında yer vererek, tüketicilerde özdeşlik
duygusu yaratmaya çalışırlar. Ayrıca statü simgesi olarak kabul gören çeşitli ürün
reklamlarında, tüketicilerin bu statüye girme, o statüde bulunanlarca kabul edilme istekleri ürün
kullanımıyla özdeşleştirilir.

-

Uzmanlık Gücü
Bu güç bir bireyin ya da grubun uzmanlığı sonucunda ortaya çıkar. Tüketiciler

kendilerinden daha deneyimli, bilgili ve becerili kişilerin bu yönlerini kabul ederler. Belli bir
alanda uzmanlığa sahip olan kişilerin tüketicileri yönlendirmesi daha kolay gerçekleşir.
Örneğin, satın almak istediğimiz bir ürünü, bizden daha iyi bilen bir arkadaşımızın önerilerine
önem veririz. Satışçılar, ürünle ilgili uzmanlıklarını tüketicileri etkilemek için ustalıkla
kullanırlar.
Reklamcılar sıklıkla, doktor, mühendis, diş hekimi, bilim adamı ve araştırmacı gibi
uzmanları belli mal ve hizmetlerin tanıtımında kullanırlar.
7.6.4. Danışma (Referans) Grupları ve Tüketici Davranışına Etkisi
Danışma grubu (referans grubu), bir tüketicinin genel ya da özel düşünceleri, duyguları
ve davranışlarında ölçü olarak aldığı kişi ya da gruplardır. Birey bu kişi ya da gruba göre
kendini ölçer; inançlarını, değerlerini, tutumlarını, amaçlarını, hedeflerini ve davranışlarını
örnek aldığı kişi ya da gruba göre değerlendirir. Özetle, tüketiciyi satın alma kararlarında
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etkileyen herhangi bir grup, danışma (referans) grubu olarak nitelenir. Tüketiciler belli bir
zamanda birçok danışma grubunun etkisi altındadır. Bir satın almada belli bir grubun etkisi,
başka bir satın almada değişik bir grubun etkisi söz konusu olabilir.
Danışma grubuna ilişkin belli bir sayı sınırı ya da üyelik gerekmez; somut bir örgütsel
yapıdan söz edilmez. Danışma grupları bireylerin ne yapması gerektiğini belirlemez. Bireyler
bu grupların eylemlerinden, görüşlerinden ve duygularından etkilenirler. Danışma grupları;
tüketici güdüleri, algıları öğrenme süreci, tutum oluşumu konularında model oluşturur ve satın
alma sürecinde bunların kullanımını yönlendirir.
7.6.4.1. Danışma Grubu Çeşitleri
Danışma grupları büyüklük, yapı ve bileşim olarak değişkendir. Bireyler bu gruplardan
farklı yönlerde etkilenirler. Danışma grupları üç ölçüte göre sınıflandırılır: Üyelik gerektiren
danışma grubu, özenilen danışma grubu, kaçınılan danışma grubu.
-

Üyelik Gerektiren Danışma Grubu
Bireyin içinde olduğu ya da üye olarak kabul edildiği, benimsendiği danışma grubudur.

Aile, arkadaşlar, işyeri grupları örnek olarak verilebilir. Bu gruplarda birey öbür üyelerce grup
üyesi olarak kabul edilip algılanır. Bireyler bu gruplara girip girmemede ya da başka bir gruba
geçmekte özgürdür.
-

Özenilen Danışma Grubu
Bireyler yalnızca kendilerine açık olan gruplara girmezler. Ayrıca bireyler, yeterli

niteliğe ya da yeteneğe sahip olmadıkları için giremedikleri gruplara da özenirler. Bu gruplar
özenilen danışma grubu adını alır. İş adamlarının yoğun olduğu bir tenis kulübüne girmek
isteyen bir işçi, toplumsal konum, maddi güç gibi nedenlerle bunu başaramaz.
Bu tür özenilen gruplara giremeyen bireyler, bu grubun inançlarını, normlarını, değerlerini,
tutum ve davranışlarını benimseyebilirler. Ünlü film yıldızlarının, sporcuların başarılı modeller
olarak benimsenmesi; spor takımlarının, müzik gruplarının etkisi altında kalınıp grup üyelerinin
görünüş, davranış ve tutumlarına öykünülmesi bu nedenledir.

-

Kaçınılan Danışma Grubu
Grupların tümü tüketiciler üzerinde olumlu izlenimler yaratmaz. Kimi danışma grupları

olumsuz örnekler ortaya koyar. Tüketiciler istemedikleri belli gruplardan uzak durmaya,
kendilerini onlardan farklı kılmaya özen gösterirler. Tüketiciler bu grupların amaçlarını,
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yöntemlerini ve davranışlarını kabul etmezler. Örneğin, gençlerin önemli bölümünün
çetelerden, tinercilerden, kapkaççı gruplardan uzak durmak istemesi gibi. Kimi zaman da
bireyler eskiden içinde bulundukları grupların değerleriyle ters düşerek onlardan uzaklaşırlar.
Bu çeşit danışma grupları tüketici davranışlarını çeşitli biçimlerde etkiler. Pazarlamacılar,
benimsenmeyen, uzak durulan çeşitli gruplarca ürünlerinin benimsendiği izlenimini
yaratmaktan özenle kaçınırlar.
7.6.4.2. Danışma Gruplarının Tüketici Üzerinde Yarattığı Etkiler
Danışma gruplarının birey üzerindeki etkisi, bu grubu seçme nedeniyle bağlantılıdır.
Bir danışma grubu seçildiğinde birey belli beklentilerini gerçekleştirir. Danışma grupları
tüketici üzerinde üç ayrı etki yaratır: Bilgi sağlama, yarar sağlama ve kendini gerçekleştirme.

-

Danışma Gruplarının Bilgi Sağlayıcı Etkisi
Bir mal ya da hizmetle ilgili deneyimi olan ya da bilgiyi kolaylıkla ve tam olarak

sağlayabilen tüketici, başkalarının deneyimine ya da önerilerine gereksinme duymayacaktır.
Ancak, bir ürünle ilgili olarak hiç deneyimi olmayan ve nesnel bilgiyi kolayca sağlayamayan
tüketici, başka kişilerin önerilerine ve deneyimlerine gereksinme duyacaktır. Bu gereksinmeyi
çeşitli danışma gruplarından sağlayabilmesi, danışma gruplarının bilgi sağlayıcı etkisini ortaya
koyar. Örneğin, müşterisini iş yemeğine götürmek isteyen bir yönetici, kendi deneyimi sonucu
iyi olduğunu kabul ettiği bir lokantayı yeğleyecektir. Bu konuda deneyimi yoksa ya çeşitli
kaynaklardan iyi lokantalara ilişkin bilgiler sağlayacaktır ya da birçok kez müşterilerini iş
yemeğine götürmüş olan arkadaşlarının önerilerine göre hareket edecektir.
Kuşkusuz eldeki sorunu çözebilecek ve güvenilir olan bilgi kaynakları tüketici üzerinde
daha etkili olacaktır. Danışma kaynağı bir kişi ya da daha çok kişi olabilir. Önemli olan
kaynağın inanılırlığı ve güvenilirliğidir. Tüketiciler, danışma gruplarının hem deneyimini hem
de güdülenmesini göz önünde tutarak sağlanacak bilgiyi kullanma kararını verirler.

-

Danışma Gruplarının Yarar Sağlama Etkisi
Daha önce ele alınan grupların toplumsal güç kaynakları bu açıdan da önem

kazanmaktadır. Belli bir ödüllendirme ve yaptırım gücünü elinde bulunduran bir danışma
grubu, bu güçlerine dayanarak tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkileyerek tüketicilere
çeşitli yararlar sağlar. Bireyler, belli bir grubun normlarını kabul edip, tutum ve davranışlarını
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ona göre düzenlediklerinde, uyumlu olan grupla ters düşmeme gibi maddi olmayan ödüller elde
edeceklerdir. Ayrıca grupların sağladığı çeşitli maddi ödüller ya da olumsuzluk durumunda
başvurulan yaptırımlar da vardır.

-

Danışma Gruplarının Kendini Gerçekleştirme Etkisi
Danışma grupları kültürel birimler olarak inançlar, değerler, hedefler, davranışsal

normlar, yaşam biçimleri gibi çeşitli kültürel amaçlara sahiptir. Bireyler kendi öz benliklerini
oluşturmak ve doyurmak için sürekli olarak kültürel araç arayışındadırlar. Belli toplumsal
grupların kendisine bu kültürel araçları sağladığını saptayan birey, bu araçların bir bölümünü
kendi öz benliğini ortaya koymak için kullanılır. Tüketiciler belli ürünleri, belli markaları satın
aldıklarında bir grubun ortaya koyduğu kültürel değerleri de taşıyacaklarına inanıyorlarsa,
kendini gerçekleştirme etkisiyle hareket ediyorlar demektir. Bu konuda mal ve hizmetlerin
simgesel anlamları önem kazanır. Örneğin belli bir giysi markası, belli bir araba markası onları
kullanan gruplara ilişkin belirli anlamlar ortaya koyuyorsa, kendini bu çerçevede göstermek
isteyen tüketiciler bu etkiyle alışveriş yapacaklardır.
7.6.5. Danışma Gruplarının Pazarlamadaki Etkisi
Pazarlamacılar, danışma gruplarını stratejilerinin bir parçası olarak kullanırken,
tüketicilerin pek çok danışma grubundan etkilendiğini görmelidirler. Çeşitli gruplar, çeşitli
türdeki tüketicileri birbirinden farklı satın alma kararlarında etkilemektedirler. Danışma
grupları evde, işte, okulda, oyunda tüketicileri sürekli etkisi altına alır. Grup etkisini kullanmak
isteyen reklamcılar birçok çalışmayı yerine getirmelidirler. Öncelikli olarak, belli bir ürün
sınıfına ilişkin satın alma kararlarında hangi tür grubun etkili olduğu saptanmalıdır. Bundan
sonra iletilerini sunmak ve kampanya stratejilerini planlamak için kullanılacak araçlar
seçilecektir. Bu seçim danışma grubu etkisinin yoğunluğuna göre değişir. Ürünün özellikleri,
ayırt edici nitelikleri, fiyatı ve öbür üstünlükleri grup etkisi çerçevesinde öne çıkarılır.
Otomobil, giysi, kozmetik, elektronik, spor giysileri, içecek gibi ürünlerde belli bir danışma
grubunda olma ve kendini gerçekleştirme etkisini öne çıkaran reklamlar yapılır.
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Uygulamalar
1) Grup kavramının anlamı nedir, açıklayınız.
Çözüm:
Grup, bir dizi normu, değerleri ya da inançları aralarında paylaşan, belirli rol ilişkileri
üstlenen ve davranışlarında birbirine bağlı olan iki ya da daha çok bireyin
oluşturduğu topluluktur.
2) Toplumsallaşmanın anlamı nedir, hangi yollarla gerçekleşir, açıklayınız.
Çözüm:
Gruba giren bir bireyin, öbür grup üyeleriyle etkileşerek, grup tarafından kabul
edilen davranış ve oluşumları benimseyecek biçimde kendini geliştirme sürecine
toplumsallaşma denir. Toplumsallaşma model Alma, destekleme, toplumsal Beklenti
olarak 3 yol ile gerçekleşir.
3) Tüketici davranışı açısından gruplar kaça ayrılır, bunlar nelerdir, yazınız.
Çözüm:


İçerik ya da işlevlerine göre gruplar



İlişkinin yakınlık derecesine göre gruplar



Örgütlenme biçimine göre gruplar
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Uygulama Soruları
1) Toplumsallaşmanın gerçekleşme yolları nelerdir?
2) İlişkinin yakınlık derecesine göre gruplar kaça ayrılır? Yazınız.
3) Örgütlenme biçimine göre gruplar kaça ayrılır? Yazınız.
4) Rol kavramı nedir?
5) Ödüllendirme gücü ne anlama gelmektedir? Yazınız.
6) Danışma gruplarının tüketici üzerinde yarattığı etkiler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışında grup etkisi ve dayanışma grupları ile ilgili en temel bilgilerin verilmiş
olduğu bu bölümde öncelikle grup kavramı ve önemi ve grup kavramının tüketici açısından
değerlendirilmesine yer verilmiştir.
Bilindiği gibi grup, bir dizi normu, değerleri ya da inançları aralarında paylaşan, belirli rol
ilişkileri üstlenen ve davranışlarında birbirine bağlı olan iki ya da daha çok bireyin oluşturduğu
topluluktur. Başka deyişle, grup belli bir zaman kesitinde birbirine bağlı olarak hareket eden ve
belli ortak gereksinme ya da amaçları olan bireylerden oluşur. Yani grubun oluşabilmesi
insanlar arasında için ortak bir payda gerekmektedir. Bu ortak payda herhangi bir sebepten
ötürü gerçekleştiği anda grup kavramı meydana çıkmaktadır. Konuya tüketiciler açısından
baktığımızda da aynı gerçeğin geçerli olduğunu görürüz. Tüketiciler de birer birey olarak pek
çok grup içinde yer alırlar. Her grup, tüketicilerin satın alma davranışlarını farklı biçimlerde
etkiler. Örneğin aile, bireyin satın alma davranışında önemli yer tutar. Aile bireyin hayatında
direkt olarak etkisi bulunan insanlardan oluştuğu için satın alma davranışında birey üzerinde
etki yaratma ihtimali daha kuvvetlidir. Arkadaş grupları ise bireyin satın alma davranışlarını
yönlendirici ve özendirici olur. Yani arkadaş grupları bireyi satın alma davranışına yöneltirken
aileye göre bir adım geride kalmaktadır.
Gruba giren bir bireyin, öbür grup üyeleriyle etkileşerek, grup tarafından kabul edilen
davranış ve oluşumları benimseyecek biçimde kendini geliştirme sürecine toplumsallaşma
denir. Toplumsallaşma çocukluktan başlayarak gerçekleşen bir süreçtir. Toplumsallaşmada
grup üyeleri tarafından kabul edilen davranışların olması mühimdir aksi takdirde dışlama ya da
grup üyeleriyle etkileşme içine girememe durumu ortaya çıkabilir. Toplumsallaşma çocukluk
evreleriyle birlikte başlayarak devam etmektedir. Daha çocukken sergilediğimiz davranışlar,
arkadaş gruplarımız bizi toplumsallaşma kavramına doğru itmektedir.
Rol, belli bir grupta yer alan belli konumdaki bir bireyden beklenen davranış
kalıplarıdır. Rol belli bir konumda olmanın gereklerini yerine getirmedir. Eğer bir birey toplum
içinde bir konuma yerleşmişse o konumun gerektirdiği tavır ve tutumları sergilemesi gerekir.
Bu konumda olma nedeniyle toplum bireye belli tutumlar, değerler ve davranış biçimleri
yükler. Bu tavır ve tutumlar daha çok toplum tarafından belirlenir. Toplum kendi kalıplaşmış
kültürü vb. gibi kavramları öne çıkararak bu tavır ve tutumları belirlemektedir. Rol kavramında
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da bireyin bu davranışları sergilemesi beklenmektedir. Aksi bir davranış sergilemesi toplum
açısından birey hakkında hoş bir izlenim bırakmamaktadır.
Bir grubun bireylerin inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını etkileyebilmesi, o grubun
bireyler üzerinde sahip olduğu toplumsal güce bağlıdır. Gruplar üyelerinin davranışlarını
etkileme gücüne sahiptir. Bir grup kendi bireylerini yönlendirebilir. Örneğin, grupta bulunan
hakim güç grup bireylerinin birbiriyle ters düşmesine engel olabilir ve ya bir grup üyesi farklı
bir davranış sergilediğinde grup o bireyi düzeltmeye yönelik yönlendirmeler yapabilir ve büyük
çoğunlukla bu yönlendirmelerde grup başarılı olmaktadır.
Çeşitli toplumsal güç kaynakları, farklı toplumsal grupları etkilemede daha önde
olabilir. Pazarlamacılar da farklı güç kaynaklarını kullanarak tüketici davranışlarını ve tüketim
kalıplarını değiştirmeye çabalarlar. Pazarlamacılar kendi ürünlerine göre bu tüketim kalıplarını
yönlendirmek isterler çünkü bu durum pazarlamacıların lehine olacaktır.

Danışma grubu (referans grubu), bir tüketicinin genel ya da özel düşünceleri, duyguları
ve davranışlarında ölçü olarak aldığı kişi ya da gruplardır. Kısaca tüketiciyi satın alma
kararlarında etkileyen herhangi bir grup, danışma (referans) grubu olarak nitelenir. Kısaca
değindiğimiz gibi tüketici davranışlarında grupların etkisi oldukça mühimdir. Bu gruplar
tüketicileri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirerek satın alma davranışını daha kolay hale
getirmeye çabalamaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın gerçekleşme yollarından biri
değildir?
a) Model alma
b) Destekleme
c) Toplumsal Beklenti
d) Üyelik
2) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların çeşitlerinden biri değildir?
a)

İçerik

ya

da

işlevlerine

göre

gruplar

b) İlişkinin yakınlık derecesine göre gruplar
c)

Toplanma

biçimine

göre

gruplar

d) Örgütlenme biçimine göre gruplar
3) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal güç ve kaynaklarından değildir?
a) birincil güç
b) ödüllendirme gücü
c) zorlayıcı güç
d) kabul edilme gücü
4) Aşağıdakilerden hangisi danışma gruplarının tüketici üzerinde yarattığı
etkilerden biri değildir?
a) Danışma Gruplarının Bilgi Sağlayıcı Etkisi
b) Danışma Gruplarının Yarar Sağlama Etkisi
c) Danışma Gruplarının Kendini Gerçekleştirme Etkisi
d) Danışma gruplarının bireyi bilgilendirme etkisi
5) Aşağıdakilerden hangisi danışma grubu çeşitlerinden biri değildir?
a) üyelik gerektiren danışma grubu
b) özenilen danışma grubu
c) ikincil danışma grubu
d) kaçınılan danışma grubu
6) Aşağıdakilerden hangisi ödüllendirme gücünde yer alan maddi anlamda olan
ödüllerden biri değildir?
a) hediye
b) parasal katkı
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c) onur belgesi
d) onurlandırma

Cevaplar:
1-D 2-C 3-A 4-D 5-C 6-D
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8. TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA TOPLUMSAL SINIFLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Toplumsal sınıfın anlamı ve özellikleri öğrenilecektir.

8.2.

Toplumsal sınıfların ölçümlemesi, toplumsal sınıf ve pazarlama stratejisi

öğrenilecektir.
8.3.

Türkiye ve toplumsal sınıf araştırmaları incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Toplumsal sınıfları ölçümlemede temel ölçütler nelerdir, bu ölçütlerden hangisinin uygulaması
son derece güçtür açıklayınız.
2)

Toplumsal sınıflarla ilgili bölümlendirmeler nelerdir, kısaca belirtiniz.

3)

Toplumsal sınıflardaki altı temel özelliği açıklayınız.

180

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tüketici
davranışında Tüketici
davranışında
toplumsal sınıflar ile ilgili toplumsal
sınıfların
ne
temel kavramlar
olduğu
çerçevesinde,
toplumsal sınıfların anlamı
ve özellikleri kapsamlı olarak
öğrenilir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü sorular ve
alıştırmalar ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Toplumsal sınıf
 Meslek
 Eğitim
 Gelir
 Ölçümleme
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Giriş
Bu bölümde, toplumsal sınıf ve özellikleri ortaya konularak, toplumsal sınıflara ilişkin
bölümlendirmeler incelenecektir. Toplumsal sınıfların ölçümlemesinde ölçütler başta olmak
üzere, kullanılan endeksler ayrı ayrı ele alınarak, toplumsal sınıf konusu pazarlama stratejileri
ile ilişkilendirilecek ve Türkiye’de gerçekleştirilen toplumsal sınıf uygulamalarından örnekler
verilecektir.
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8.1. Toplumsal Sınıfın Anlamı ve Özellikleri
İnsanlığın var olduğu tarihten bugüne tüm toplumlarda çeşitli şekillerde sınıfsal yapılar
görülür. Toplum üyelerinin birbirinden farklılaşan eğitim, gelir, meslek gibi özellikleri toplum
içinde farklı konumların da belirleyicisidir. Toplumsal sınıf, toplumda hemen hemen eşit
konumda bulunan, davranış, değer ve yaşam biçimleriyle görece olarak özdeş ve öbür
gruplardan farklılaşan bir grup insanı tanımlamaktadır.
Günümüzde başta bilgi ve teknoloji olmak üzere birçok alanda hızlı değişmeler
gözlenmektedir. Toplumlar, durağan özelliklerinin yanında dinamik özellikler gösterir. Sosyal
değişme, toplumun dinamik yönünü ifade eder. Değişmenin özünde bir farklılaşma olup bu
kavram, bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade eder. Sosyal değişme kavramı ise kısaca,
toplumsal yapı ve davranışlarla sosyal kültürün maddi ve manevi öğelerindeki değişmeleri
kapsar.
Toplumsal

sınıflarda

altı

temel

özellik

söz

konusudur.

1. Toplumsal sınıflar bireylerin statüsünü (konumunu) ortaya koyar: Toplumsal sınıf ve
statü kavramları birbirleriyle ilişkili olmasına karşın eş anlamlı değildir. Statü, bireyin toplumda
öbür üyelerce algılandığı yerdir. Bu nedenle bireyin statüsü yalnızca içinde bulunduğu
toplumsal sınıfa değil aynı zamanda bireyin özelliklerine de bağlıdır. Aynı toplumsal sınıfta yer
aldığı halde farklı statülere sahip bireylerin var olduğu düşünüldüğünde statü, bir dereceleme
süreci olarak da tanımlanabilir.
2. Toplumsal sınıflar çok boyutludur: Toplumsal sınıf, meslekten gelire kadar birbirinden
farklı çok sayıda ölçütün oluşturduğu bir bütünlüğe dayanır. Birbirlerini etkileme özelliği olan
boyutlar, pazarlamada önemli bir yere sahiptir. Toplumsal sınıf ölçümlerinde özellikle bazı
boyutların daha güvenilir olduğu kabul edilir. Örneğin gelir, toplumsal sınıf belirlemesinde
genellikle yanıltıcı bir ölçüt olurken, meslek ölçütü tam aksine önemli ipuçları sağlayabilme ve
tek başına belirleyici olma özelliğine de sahiptir. Bununla birlikte “siz, yaşadığınız yersiniz”,
düşüncesine dayanan barınma şekli ya da demografik etkenler farklı ölçütleri oluşturur.
Toplumsal sınıf belirlemelerinde görülen farklı boyutlar, pazar bölümlemenin ve stratejiler
geliştirmenin temel kaynaklarıdır.
3. Toplumsal sınıflar basamaksaldır: Toplumsal sınıflar, yüksek statüden düşük statüye
doğru sıralanan dikey bir basamaklaşma gösterir. Bu basamaklaşma, toplumsal konumu da
belirler. Bireyler statüye dayalı olarak bulundukları basamakta belirli sınıflarda yer alabilirler.
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4. Toplumsal sınıflar davranışları sınırlar: Toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiler oldukça
sınırlıdır. Aynı toplumsal sınıf üyelerinin kendi içerisinde birbirlerine benzer değer ve davranış
kalıpları geliştirmeleri, benzer meslek, eğitim ve gelir düzeyi ya da yaşam biçimine sahip
olmalarının sonucudur. Bu durum farklı sınıf üyelerinin aralarındaki iletişimi sınırlayıcı bir
etkiye sahiptir. Pazarlamacıların farklı toplumsal sınıflara yönelik farklı ürün, reklam ve öteki
pazarlama stratejilerini geliştirmelerinin nedeni de davranışlarda görülen sınırlardır.
5. Toplumsal sınıflar özdeştir (homojen) : Her bir sınıfın benzer tutum, davranış ve ilgi
alanlarına sahip bireylerden oluşması, toplumsal sınıfın özdeş görülmesini sağlar. Bu özellik
pazarlamacılar için, grup üyelerinin benzer medya kanallarını kullanacağı, benzer ürünleri satın
alacağı ve benzer mağazaları yeğleyeceği anlamı taşır. Özdeş olma, pazarlamada toplumsal
sınıflara dayanan pazar bölümlemesi yapma ve pazarlama karması geliştirme sürecinde son
derece önemlidir.
6. Toplumsal sınıflar dinamiktir (devingen) : Kapalı toplumsal sistemlerde birey, doğduğu
toplumsal sınıftan başka bir sınıfa geçiş yapamazken açık sistemlerde alt sınıftan üst sınıfa
geçme olanağı vardır. Ancak bu tür bir geçiş çok sık olmamakla birlikte uzun bir zamanı da
alır. Örneğin, tek başına gelir artışı bir üst toplumsal sınıfa geçmede (sınıf atlamada) yeterli
değildir. Gelir ile birlikte eğitim düzeyinin de artması gereklidir.
8.2. Toplumsal Sınıflarla İlgili Bölümlendirmeler
Toplumsal sınıfların bölümlendirilmesinde her zaman sınıf yapısını yeteri kadar açık
tanımlayabilecek bilgilere gereksinme duyulur. Elde edilen bilgiler ışığında amaçlara uygun
şekilde bölümlendirme yapılırken, belirli toplumda yer alan bireylerin tutum ve davranışlarının
yeterince açıklanması gerekliliğine inanılır.
Toplumsal sınıflarla ilgili bölümlendirmede özen gösterilmesi gereken en önemli noktaları
şöyle belirtebiliriz:
1. Herhangi bir ülke için gerçekleştirilen toplumsal sınıf bölümlemesi bir başka ülke için
geçerli olmayabilir.
2. Aynı ülke sınırları içinde bile olsa, zamansal farklılıklara dayalı olarak, toplumsal sınıf
bölümlendirmeleri farklılık gösterebilir.
3. Sınıflar arası farklılıkları ve bireylerin sınıflar arası geçişlerini açıklamada yeterli ve
zamanlı verilere gereksinme duyulur.
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8.2.1. Toplumsal Sınıfların Ölçümlemesi
Davranış bilimcileri, toplumsal sınıfların tüketici davranışında son derece yararlılığı ve
geçerliliği olduğunu kabul etmesine karşın ölçümlemenin nasıl yapılacağı konusunda görüş
birliği sağlayamamaktadır. Özellikle toplumsal sınıfların çok geniş ve karmaşık değişkenlere
sahip olması, ölçümlemede belirli yaklaşımları kesin belirlemeyi engeller.
Ölçümlemede Temel Ölçütler
Toplumsal sınıfları ölçümlemede temelde kullanılan üç ölçüt söz konusudur.
-

Öznel (Subjektif) Ölçütler

Toplumsal sınıfları öznel ölçütlere göre belirleme yöntemi, bireylere kendilerinin hangi
toplumsal sınıfa girdiklerini tahmin etmelerine dayalıdır. Toplumsal sınıflara üyeliği
gruplandıran sonuçlar, tümüyle yanıtlayıcının kendi konumunu algılama derecesine, kendini
nerede gördüğüne ve aidiyet duygusuna bağlıdır. Bu nedenle toplumsal sınıf üyeliği bir
anlamda sınıf bilincine işaret eder. Pazarlamada tüketicilerin öznel ölçütlere dayalı analizleri,
tüketiciler tarafından toplumsal sınıf üyeliğinin algılanma şekline bağlı olarak ürün kullanımı
ve tüketimini doğrudan etkilemesi dolayısıyla önem taşır.
-

Tanınmışlığa Dayalı Ölçütler

Bir toplumsal sınıf üyesinin başka bir toplumsal sınıf üyesini, tanınmışlık, şan, şöhret ve
saygınlık gibi dereceleri dikkate alarak nasıl algıladığına dayalı ölçüttür. Bu tür bir
değerlendirme yönteminin başarılı olması ancak bireylerin yakından tanınması ve eğitimli
araştırmacıların yer alması durumuna bağlıdır. Uygulaması son derece güç bir ölçüttür.
-

Nesnel (Objektif) Ölçütler

Öznel ve başkalarını değerlendirme ölçütlerinin aksine nesnel ölçütler, seçilmiş demografik
ya da sosyoekonomik değişkenlere göre toplumsal sınıf düzeyinde değerlemeyi sağlar. Nesnel
ölçütlerin önceki iki yönteme göre daha pratik ve tutarlı olması yeğlenme nedenidir. Bu nedenle
pazarlama araştırmalarında bu ölçüt sıklıkla kullanılır.
Ölçümlemede Kullanılan Endeksler
Toplumsal sınıflara ilişkin ölçüm değerlemelerinde tek değişkenli endeksler yanında çoklu
değişkene dayalı endeksler de kullanılabilir.
-

Tek Değişkenli Endeksler

Toplumsal sınıf üyelerinin değerlendirilmesinde sadece tek değişkeni kullanan endekstir.
Değerlemede kullanılan başlıca sosyo-ekonomik değişken (boyut) şunlar olabilir:
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Meslek: Toplumsal sınıf değerlemesinde meslek, temel bir gösterge olarak ele alınmaktadır.
Örneğin, yeni tanışan kişilerin birbirlerine ilk olarak “ne iş ile meşgulsünüz?” sorusunu
yöneltmeleri bir anlamda, mesleğin bir toplumsal sınıf yansıtıcısı olarak görülmesine neden
olmaktadır.
Birçok

işletmenin

pazarını

tanımlarken

“öğretmenler,

yaz

aylarında

en

iyi

müşterilerimizdir” vb. söylemleri esas alması, ölçüt olarak mesleğin hedef pazar seçimindeki
önemini vurgular.
Eğitim: Toplumsal sınıfların belirlenmesinde genellikle kabul edilen bir başka değişken
eğitimdir. Eğitim düzeyi arttıkça gelirin de arttığı ve iyi mesleklere sahip olunduğu görüşü,
toplumsal sınıf değerlemelerinde eğitimi güçlendirici etkiye sahiptir. Yenilikçi ve değişmeyi
sağlayıcı elemanlar yetiştirmek de, eğitimin işlevlerindendir. Gelenekçi ve tutucu toplumların
baskılarını azaltıp, bireyi özgür ve entelektüel bir çevreye kavuşturmak, bireyi yeniliklere ve
değişmeye hazırlamak, eğitimin işlevlerindendir.
Gelir: Toplumsal sınıf belirlemelerinde sıklıkla kullanılan bir sosyo-ekonomik değişkendir.
Ölçümlemede genellikle gelirin kaynağı ya da miktarı esas alınır. Gelirin toplumsal sınıf
ölçümlemelerinde en iyi sonuç verdiği durumlar boş zamanları değerlendirme (rekreasyon)
tüketimine dayalı analizlerdir. Her ne kadar gelirin toplumsal sınıflarda bir endeks olarak ele
alınması bazı araştırmacılar tarafından kabul görmese de yeğlenen bir değişken olma özelliği
hala söz konusudur. Tüketici davranışı açısından özellikle servetin bireyler arasında dağılımı,
tüketicilerin satın alma gücünü etkilemesi nedeniyle son derece önemlidir.

-

Çoklu Değişkene Dayalı Endeksler

Çoklu değişkene dayalı endeksler, birden fazla sayıda sosyo-ekonomik etkenin sistematik
olarak bir araya getirilmesi ile oluşur. Çoklu değişkene dayalı endekslerin tek değişkenli
endekslere göre toplumsal sınıfların karmaşık yapılarını çok daha iyi yansıtması,
araştırmacıların ilgisini çeken ve yeğlenmesini sağlayan en önemli nedendir. Çoklu değişkene
dayalı

endeksin

iki

önemli

çeşidi

vardır:

1. Statüye Dayalı Özellik Endeksi (ISC) : Ölçümlemede sosyoekonomik değişkenler olarak
meslek, gelir kaynağı (gelir miktarı dikkate alınmamaktadır) , konut tipi ve konutun yerini temel
alan endekstir. Endeksi oluşturan her bir boyut kendi içinde yedi ayrı kısımdan oluşmakta ve
her

biri

farklı

ağırlık

düzeylerine

sahip

olmaktadır.

2. Sosyoekonomik Statü Derecesi (SES) : Temel sosyoekonomik değişkenler olan meslek,
aile geliri ve eğitim düzeyini bir araya getiren endekstir.
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8.3. Toplumsal Sınıf ve Pazarlama Stratejisi
Toplumsal sınıfların öneminin gün geçtikçe artması, yapılan araştırmalar sonucunda
bireylerin hayatlarını etkileyebilecek ve hatta yön verebilecek bulgulara rastlanmasının
sonucudur. Örneğin; İngiliz Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İngiltere, İskoçya ve Galler’de Mart 1958
doğumlu 10 bin 845 erkek ve kadın üzerinde yaptığı bir araştırma ile 7, 11, 16 yaşlarında
bireylerin okuldaki matematik, okuma, genel yetenek notlarını incelemişlerdir. Araştırmada bu
kişilerin doğum kilosu ile birlikte, babanın mesleğine ve ailelerin toplumsal statülerine
bakılmıştır. Daha sonra bireyler 33 yaşına geldiklerinde süreç tekrarlanmış, sonuçta bilim
insanları, “tosuncuk” olarak doğan bebeklerin, gelecekte daha parlak insanlar olduklarını ve
bunda, ailelerin toplumsal sınıfının da etkili olduğunu ortaya koymuştur . Tüketici davranışında
toplumsal sınıfa yönelik açıklamalar, davranışları tüm yönleriyle ele almayarak, belirli ürün
kategorileri temelinde gerçekleşmektedir.
Strateji konusunda şunları da söyleyebiliriz: Genel strateji kavramının, artık savunma
siyaseti çerçevesinde kalamayacağı ve her ülkenin (ya da kurumun) genel siyasetinden ayırt
edilemeyeceği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Her türlü siyasi ve ekonomik faaliyetler toplumun
refahına, talebine ve eğilimlerine yöneldiği için stratejinin bugünkü alanı psikolojik, sosyal,
iktisadi, ideolojik, askeri ve idari konuları da kapsamaktadır.

Şekil (1) , pazarlama stratejisinin geliştirilmesinde toplumsal sınıfın kullanımını
göstermektedir. Yöneticinin birinci görevi, toplumsal sınıf tarafından etkilenen tüketim
sürecinde yer alan ürün kategorilerini belirlemektir. Bu yönde genellikle toplumsal sınıf ile
ilgili ürün/marka kullanımı, satın alma güdüsü, alım yeri seçimi, medya seçimi vb. ölçümleme
bilgilerine gerek duyulur. Örneğin, ürün/marka kullanımı toplumsal sınıf düzleminde genellikle
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farklılık gösterir. Gelir, pahalı spor arabalar gibi yüksek fiyatlı ürünlerin satın alımını kısıtlayıcı
etkiye sahipken, eğitim genellikle sanatsal ürünlerin alımında etkilidir. Meslek, daha çok boş
zaman değerlendirmeleri ile ilişkilendirilirken toplumsal sınıflar alışveriş alışkanlığı da farklılık
gösterebilir. Ayrıca bireylerin kendi değerlerine ve beklentilerine uygun mağazalardan farklı
ödeme koşulları (kredi kartı, nakit, taksitlendirme vs. ) ve ürün fiyatlarına yönelik farklı
duyarlılıklarıyla

satın

alma

eylemi

gerçekleştirmeleri

pazarlama

stratejilerinin

oluşturulmasında önem taşır.
Türkiye’de toplumsal sınıfların, pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında önemini
vurgulayan bir örnek, Adana il merkezinde departmanlı mağazalardan alışveriş yapan
müşteriler üzerine olmuş, çalışma sonucunda, her bir toplumsal sınıf için mağaza atmosferinin
bir seçim etkeni olarak farklı etki yarattığı görülmüştür. Özellikle üst sınıf üyelerinin mağaza
seçiminde atmosfer önemli olurken, orta ve alt grup için çok önemli olmadığı bulunmuştur.
Ayrıca farklı toplumsal sınıfların mağaza yeğlemelerinde ortama ilişkin etkenler (müzik,
ışıklandırma, havalandırma) , tasarım etkenleri (soyunma kabinleri, koridorlar, ürün yerleşim
düzeni, işaretler, renkler) ve toplumsal etkenler (satış elemanlarının giyimi, kişisel ilgi beklenti
düzeyi) açısından çeşitli benzerliklerin ve farklılıkların olduğu saptanmıştır.
8.4. Türkiye ve Toplumsal Sınıf Araştırmaları
Toplumsal sınıflara ilişkin çalışmaların, araştırmaya konu olan ülke sınırları kapsamında ve
zamana bağlı olarak anlam kazanması, ülkemiz açısından son derece kısıtlı sayıda olan
çalışmaların önemini de artırmaktadır. Öte yandan kullanılan endeksler ve boyutlar arasındaki
farklılık ve örneklemin sınırlılığı durumu kesin sonuçlara ulaşmayı zorlaştırmaktadır.
Bugüne kadar gerçekleştirilen sınırlı sayıda araştırmada, dünyanın her yerinde olduğu gibi
Türkiye’de de özellikle gelir, statü gruplarına dayalı sınıflandırmada genel kabul görmüş ve
yaygın kullanılan boyutlardan birisi olmuştur. Türkiye’de yapılan en kapsamlı çalışmalardan
biri Zet-Nielsen araştırma şirketi tarafından toplumu, en üst düzeyden en alt düzeye doğru A,
B, C1, C2, D ve E şeklindeki gruplandırmadır. Toplumsal sınıflara ilişkin bir diğer çalışma,
Capital Dergisinin 2002 yılında yayınladığı Türkiye’deki toplumsal sınıflar ve yaşam biçimleri
analizidir. Capital Dergisi çalışmada Türkiye’de yedi temel toplumsal sınıf kategorisi
belirleyerek, bunların altında öne çıkan 29 sınıfa işaret etmekte ve her bir sınıfın özelliklerini
ortaya koymaktadır (Tablo 2) .
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Tablo (3) ise Veri SGT’nin, Türkiye’de Kentsel Türkiye Araştırmaları Dizisi 3 (2004-2005)
çalışması ile hane ve nüfusa dayalı olarak sosyoekonomik sınıfların oransal dağılımını
göstermektedir. Veriler, Türkiye’de S. E. S. tabakalarına göre Türkiye’de hane ve nüfus
açısından en büyük yüzdesel payı D ve E tabakalarından oluşan alt grupların oluşturduğunu
göstermektedir.
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Uygulamalar
1) Toplumsal sınıfları ölçümlemede temel ölçütler nelerdir, bu ölçütlerden hangisinin uygulaması son
derece güçtür açıklayınız.
Çözüm:
Toplumsal sınıfları ölçümlemede temelde kullanılan üç ölçüt söz konusudur. Bunlar öznel
ölçütler, tanınmışlığa dayalı ölçütler ve nesnel ölçütlerdir. Bu ölçütlerin içerisinde uygulaması en güç
olan ölçüt ise tanınmışlığa dayalı ölçütlerdir.
Toplumsal sınıflarla ilgili bölümlendirmeler nelerdir, kısaca belirtiniz.

2)

Çözüm:
Toplumsal sınıflarla ilgili bölümlendirmede özen gösterilmesi gereken en önemli noktaları
şöyle belirtebiliriz:
1. Herhangi bir ülke için gerçekleştirilen toplumsal sınıf bölümlemesi bir başka ülke için
geçerli olmayabilir.
2. Aynı ülke sınırları içinde bile olsa, zamansal farklılıklara dayalı olarak, toplumsal sınıf
bölümlendirmeleri farklılık gösterebilir.
3. Sınıflar arası farklılıkları ve bireylerin sınıflar arası geçişlerini açıklamada yeterli ve
zamanlı verilere gereksinme duyulur.
3)

Toplumsal sınıflardaki altı temel özelliği açıklayınız.

Çözüm:
Toplumsal sınıflarda altı temel özellik söz konusudur. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:
Toplumsal sınıflar bireylerin statüsünü (konumunu) ortaya koyar, toplumsal sınıflar çok boyutludur,
toplumsal sınıflar basamaksaldır, toplumsal sınıflar davranışları sınırlar, toplumsal sınıflar özdeştir ve
toplumsal sınıflar dinamiktir.

4)

Toplumsal sınıfları ölçümlemede kullanılan endeksler nelerdir açıklayınız.

Çözüm:
Toplumsal sınıflara ilişkin ölçüm değerlemelerinde tek değişkenli endeksler yanında çoklu
değişkene dayalı endeksler de kullanılabilir. Tek değişkenli endeksler: Toplumsal sınıf üyelerinin
değerlendirilmesinde sadece tek değişkeni kullanan endekstir. Çoklu değişkene dayalı endeksler ise
birden fazla sayıda sosyo-ekonomik etkenin sistematik olarak bir araya getirilmesi ile oluşur.
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Uygulama Soruları
1)
Toplumsal sınıflarla ilgili bölümlendirmede özen gösterilmesi gereken en önemli
noktalar nelerdir açıklayınız.
2)

Toplumsal sınıfları ölçümlemede yer alan öznel ölçütlerin önemi nedir açıklayınız.

3)

Tek değişkenli endekslerde kullanılan sosyo-ekonomik değişkenler nelerdir açıklayınız.

4) Çoklu değişkene dayalı endeksin iki önemli çeşidi içerisinde yer alan statüye dayalı
özellik endeksini açıklayınız.
5)

Türkiye’de gelir özellikle hangi sınıflandırma da kabul görmüştür belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışında toplumsal sınıfların ele alındığı bu bölümde toplumsal sınıfın
anlamı ve özellikleri üzerinde durulmuştur. İnsanlık tarihinden bugüne dek toplum içerisinde
çeşitli sınıflandırmalar var olmuştur. Toplum içerisinde gerek farklı karakterlerde gerekse farklı
yaşam özelliklerine sahip olan insanların varlığı bu sınıflandırmaları oluşturur. İnsanların
birbirinden farklılaşan eğitim, gelir, meslek gibi özellikleri toplum içinde farklı konumların da
belirleyicisidir. Toplumsal sınıf, toplumda hemen hemen eşit konumda bulunan, davranış,
değer ve yaşam biçimleriyle görece olarak özdeş ve öbür gruplardan farklılaşan bir grup insanı
tanımlamaktadır.

Bu bölümde ayrıca toplumsal sınıfların özelliklerine de değinilmiş ve bu gibi
özelliklerin ne gibi önem taşıdığı da açıklanmıştır. Yukarıda da söz etiğimiz gibi toplumsal
sınıflar içlerinde barındırdıkları insanların farklılığı dolayısıyla çeşitli sınıflandırmalara tabii
tutulurlar. Toplumsal sınıfların özelliklerine değinecek olursak bu özellikler şu şekilde
sıralayabiliriz: Toplumsal sınıflar bireylerin statüsünü (konumunu) ortaya koyar, toplumsal
sınıflar çok boyutludur, toplumsal sınıflar basamaksaldır, toplumsal sınıflar davranışları
sınırlar, toplumsal sınıflar özdeştir ve toplumsal sınıflar dinamiktir.
Bu

bölümde

yukarıdakilere

ek

olarak

ayrıca

toplumsal

sınıflarla

ilgili

bölümlendirmelere de yer verilmiştir. Toplumsal sınıflarla ilgili bölümlendirmede özen
gösterilmesi gereken en önemli noktaları şöyle belirtebiliriz:
1. Herhangi bir ülke için gerçekleştirilen toplumsal sınıf bölümlemesi bir başka ülke için
geçerli olmayabilir.
2. Aynı ülke sınırları içinde bile olsa, zamansal farklılıklara dayalı olarak, toplumsal sınıf
bölümlendirmeleri farklılık gösterebilir.
3. Sınıflar arası farklılıkları ve bireylerin sınıflar arası geçişlerini açıklamada yeterli ve
zamanlı verilere gereksinme duyulur.
Diğer yandan toplumsal sınıfların ölçümlenmesi, toplumsal sınıf ve pazarlama stratejisi
ve Türkiye ve toplumsal sınıf araştırmaları gibi konulara da değinilmiştir. Davranış bilimcileri,
toplumsal sınıfların tüketici davranışında son derece yararlılığı ve geçerliliği olduğunu kabul
etmesine karşın ölçümlemenin nasıl yapılacağı konusunda görüş birliği sağlayamamaktadır.
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Toplumsal sınıfları ölçümlemede temelde kullanılan üç ölçüt söz konusudur. Birincisi öznel
ölçütlerdir. Toplumsal sınıfları öznel ölçütlere göre belirleme yöntemi, bireylere kendilerinin
hangi toplumsal sınıfa girdiklerini tahmin etmelerine dayalıdır. Toplumsal sınıflara üyeliği
gruplandıran sonuçlar, tümüyle yanıtlayıcının kendi konumunu algılama derecesine, kendini
nerede gördüğüne ve aidiyet duygusuna bağlıdır. Bu nedenle toplumsal sınıf üyeliği bir
anlamda sınıf bilincine işaret eder. İkincisi ise tanınmışlığa dayalı ölçütlerdir. Bir toplumsal
sınıf üyesinin başka bir toplumsal sınıf üyesini, tanınmışlık, şan, şöhret ve saygınlık gibi
dereceleri dikkate alarak nasıl algıladığına dayalı ölçüttür. Bu tür bir değerlendirme yönteminin
başarılı olması ancak bireylerin yakından tanınması ve eğitimli araştırmacıların yer alması
durumuna bağlıdır. Son olarak da nesnel ölçütler yer alır. Öznel ve başkalarını değerlendirme
ölçütlerinin aksine nesnel ölçütler, seçilmiş demografik ya da sosyoekonomik değişkenlere göre
toplumsal sınıf düzeyinde değerlemeyi sağlar. Nesnel ölçütlerin önceki iki yönteme göre daha
pratik ve tutarlı olması yeğlenme nedenidir. Bu nedenle pazarlama araştırmalarında bu ölçüt
sıklıkla kullanılır. Bu konuda ölçümleme de kullanılan bazı ölçütlerde söz konusudur. Bunlar
tek değişkenli endeksler ve çok değişkene dayalı endekslerdir. Tek değişkenli endekslerde yer
alan başlıca sosyo-ekonomik değişkenler meslek, eğitim ve gelir olarak sıralanabilir. Bu
etkenler toplumsal sınıf üyelerinin değerlendirilmesinde etkilidir. Çoklu değişkene dayalı
endeksler de birden fazla sayıda sosyo-ekonomik etkenin sistematik olarak bir araya getirilmesi
söz konusudur.
Bu bölümde ele alınan bir diğer konu ise toplumsal sınıf ve pazarlama stratejisidir.
Toplumsal sınıfların öneminin gün geçtikçe artması, yapılan araştırmalar sonucunda bireylerin
hayatlarını etkileyebilecek ve hatta yön verebilecek bulgulara rastlanmasının sonucudur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sınıfların ölçümlenmesinde yer alan temel ölçütlerden
biri değildir?
a)

Öznel ölçütler

b)

Nesnel ölçütler

c)

Bilimsel ölçütler

d)

Tanınmışlığa dayalı ölçütler

2)

Aşağıdakilerden hangisi tek değişkenli endekslerde yer alan değerlendirme de kullanılan

başlıca sosyo-ekonomik değişkenlerden değildir?
a)

Ahlak

b)

Eğitim

c)

Gelir

d)

Meslek

3)

Toplumsal sınıflarda kaç temel özellik söz konusudur?

a)

5

b)

6

c)

7

d)

8

4)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sınıfların basamaksal olduğunun bir göstergesidir?

a)
Toplum içerisinde yüksek statüden düşük statüye doğru sıralanan dikey bir
basamaklaşma olması
b)

Toplum içerisinde farklı mesleklere sahip bireylerin olması

c)

Toplum içerisinde farklı kültürden insanların olması

d)

Bireylerin maddi imkanlarının farklılık göstermesi
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5)

Aşağıdaki temel ölçütlerden hangisi seçilmiş demografik ya da sosyoekonomik

değişkenlere göre toplumsal sınıf düzeyinde değerlemeyi sağlar?
a)

Öznel ölçütler

b)

Tanınmışlığa dayalı ölçütler

c)

Nesnel ölçütler

d)

Bilimsel ölçütler

6)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sınıf ve pazarlama stratejisi çerçevesinde

yöneticinin birinci görevi olarak nitelendirilir?
a)

Ürün/marka kullanımını toplum düzeyine indirgeme

b)

Medya kullanımı ve alışveriş alışkanlığı hakkında bireyleri bilgilendirme

c)

Yaşam biçimine dayalı imaj geliştirme

d)
Toplumsal sınıf tarafından etkilenen tüketim sürecinde yer alan ürün kategorilerini
belirlemek.

Cevaplar:
1-c, 2-a, 3-b, 4-a, 5-c, 6-d
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9. SOSYAL SINIF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Sosyal sınıf konusunun ne olduğu öğrenilecektir.

9.2.

Sosyal sınıf katmanları ele alınacaktır.

9.3.

Kültür yaratma sistemleri gibi alt başlıklar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal sınıf ne demektir? Açıklayınız.
2) Sosyal olarak gruplama yapabilmek için kullanılan değişkenler nelerdir?
3) Kültür çözümleme teknikleri nelerdir? Yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sosyal sınıf kavramı ile ilgili Sosyal sınıf disiplininin ne Metinler, çözümlü sorular ve
temel kavramlar
olduğu
ve
bu
konu alıştırmalar ile konuların
hakkındaki tüm altbaşlıklar daha
kolay
anlaşılması
öğrenilecek.
sağlanacaktır.
Konu

Kazanım

.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal sınıf



Hiyerarşik yapılanma



Statü



Tüketim



Sosyal Sınıf Katmanları



Kültür
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Giriş
İçinde yaşadığımız toplum tüketim davranışlarımız üzerinde zaman zaman gevşek
zaman zaman da hayli sıkı bir şekilde kontrol edici etkiler yapmaktadır. Örneğin üyesi
olduğumuz toplum, yaşadığımız yere, ne içip ne yiyeceğimize, ne giyeceğimize yönelik
kararlarda etkili olur. Toplumun birey üzerindeki etkilerini inceleyen tüketici davranış
bilimcileri, öncelikli olarak “sosyal sınıf”, “statü”... gibi kavramları ele almışlardır. Bu
kavramlar ünitemizin başlangıç konuları olacak ve tüketim ile bağlantılı olarak ele alınacaktır.
Ünite başlığımızdan gördüğünüz üzere, tüketim davranışlarımızda etkisi gözlemlenen bir diğer
olgu kültürdür. Kültür konusuna, tanımlamalar ile başlanarak, kültür ile ilişkili kavramlar
detaylı bir şekilde ele alınacaktır. İncelenecek başlıca kavramlar değerler, normlar, gelenekler
olacak ayrıca farklı kültürleri anlamak için kullanabilecek bazı değişkenlere değinilecektir. Bu
değişkenler özellikle uluslararası pazarlama açısından önemli olup, farklı kültürlerdeki
tüketicileri anlamada yararlı olacaktır. Bir anlamda kültür içinde kültür diyebileceğimiz alt
kültürlere de değindikten sonra tüketim ile kültür arasındaki bağ ortaya konulmaya
çalışılacaktır.
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9. SOSYAL SINIF
İçinde yaşadığımız toplum tüketim davranışlarımız üzerinde zaman zaman gevşek
zaman zaman da hayli sıkı bir şekilde kontrol edici etkiler yapmaktadır. Örneğin üyesi
olduğumuz toplum, yaşadığımız yere, ne içip ne yiyeceğimize, ne giyeceğimize yönelik
kararlarda etkili olur. Toplumun birey üzerindeki etkilerini inceleyen tüketici davranış
bilimcileri, öncelikli olarak “sosyal sınıf”, “statü” gibi kavramları ele almışlardır. Bu kavramlar
ünitemizin başlangıç konuları olacak ve tüketim ile bağlantılı olarak ele alınacaktır. Ünite
başlığımızdan gördüğünüz üzere, tüketim davranışlarımızda etkisi gözlemlenen bir diğer olgu
kültürdür. Kültür konusuna, tanımlamalar ile başlanarak, kültür ile ilişkili kavramlar detaylı bir
şekilde ele alınacaktır. İncelenecek başlıca kavramlar değerler, normlar, gelenekler olacak
ayrıca farklı kültürleri anlamak için kullanabilecek bazı değişkenlere değinilecektir. Bu
değişkenler özellikle uluslararası pazarlama açısından önemli olup, farklı kültürlerdeki
tüketicileri anlamada yararlı olacaktır. Bir anlamda kültür içinde kültür diyebileceğimiz alt
kültürlere de değindikten sonra tüketim ile kültür arasındaki bağ ortaya konulmaya
çalışılacaktır.
9.1. Sosyal Sınıf Kavramı
Sosyal sınıf, toplumun düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık gibi özellikler
bakımından birbirine benzeyen ve bunun bilincinde olan insanlar tarafından oluşturulan bir
bütündür.

Sosyal

sınıf

toplumlar

veya

kültürler

içindeki

bireyler

veya

gruplar

arasında hiyerarşik farklılığı (veya katmanlaşmayı) ifade etmektedir. Genellikle bireyler sınıf
içinde ekonomik konumlarına ve katmanlaşma sistemi içinde benzer siyasi ve ekonomik
ilgilerine göre gruplaşmaktadırlar. Çoğu toplum, özellikle ulus devletlerin toplumsal sınıflaşma
özelliği gösterdiği görülmektedir. Ancak sınıf evrensel bir görüngü değildir. Birçok avcıtoplayıcı toplumda sosyal sınıf yoktur, sıklıkla sürekli liderleri olmaz ve toplum üyelerini
hiyerarşik güç yapıları içinde bölmekten kaçınırlar. Sosyal sınıfla ilgili literatürde pek çok
kavram bulunmaktadır.
Sosyal sınıf kavramı; “toplumun aynı değerleri, ilgileri, hayat tarzını ve davranış
biçimini benimsemiş, nisbi olarak homojen alt bölümleri” olarak ifade edilmektedir. Kişiler
meslekleri, gelirleri, eğitimleri, ikametgâh yerleri gibi özellikleri ile sosyal sınıflar içinde yer
alırlar. Aynı sosyal sınıfa üye olan bireylerin davranışlarında belirli bir homojenlik
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görülmektedir ve bu homojenlik gereği pazar bölümlendirmesi konusunda önemli hale
gelmektedir.
9.2. Sosyal Sınıfla İlgili Olarak Bilinmesi Gereken Kavramlar
Hiyerarşik Yapılanma
Yukarıda saydığımız değişkenler açısından birbirine benzer özelliklere sahip ve
derecelendirilmiş gruplara kast denmektedir. Türk Dil Kurumu kastı “Ayrıcalıklar bakımından
yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da
görülen toplumsal sınıfların her biri” şeklinde tanımlamaktadır. Toplumsal hiyerarşik düzen
farklı ülkelerde farklı kültürlerde katılık derecesi farklı olarak yaşama geçmektedir. Örneğin
Hindistan’daki sosyal hiyerarşi katıdır. Farklı sosyal guruba ait insanların derecelendirilmesi
ve bu derecenin gereğine uygun davranması beklenilir. Aynı sofrada oturmak, evlenmek, çocuk
sahibi olmak ile ilgili pek çok uygulama katı kast sistemi içindeki kurallara göre yapılır. Öte
yandan gelir düzeyinin hayli eşit dağıldığı, vatandaşlarının bilerek kastlaşmaya karşı çıktığı bir
ülke olan Norveç’de katı sınıfsal düzen yoktur. Ancak bu hiç olmadığı anlamına da
gelmemelidir. Yapılan bir araştırmada Norveç’liler için de eş seçimi ve birlikte yaşama kararı
verme açısından sosyal dengelerin önemli olduğu görülmüştür.
Statü
Sosyal yaşamda önemli olan bir diğer kavram “statü”dür. Sosyal sınıf toplumsal bir özellik
gösterirken, statü daha bireysel bir özellik gösterir. Statü bireyin, sosyal hiyerarşide belli
ölçütlere göre derecelenmesidir. Statü bireyin prestiji konusunda toplumun ulaştığı kanıdır ve
güç kavramı ile bağıntılıdır. Güç köklü, zengin, bilindik bir aile soyadına sahip olmaktan, üst
düzey görevler yapmaktan, paradan ve zenginlikten geliyor olabilir. Toplum bireyin statüsünün
ne olduğuna bazı gösterge ürün sahipliklerine bakarak karar verir. Örneğin arabası, evi, giyimi
kuşamı, saati, cep telefonu gibi. İşte bu nedenle statü kavramı tüketici davranışları açısından
önemlidir. Bireyin derecelenmesi, içinde bulunduğu toplumda hangi davranışların beklenen,
onaylanan davranışlar olduğunu, hangilerinin ise beklenmediğini anlatan ipuçları verir. Bu
konuya tüketimden çok sık rastlanan bir örnek verelim. “Koskoca genel müdürsün, öğle
yemeğinde simit mi yiyorsun?” tarzı konuşmaları duymuşsunuzdur. İşte bu tür konuşmalar,
statüyü ortaya koyan ve o statü içinde de neyin belenen ve onaylanan bir davranış olduğunu
ifade eden bir durumdur. Statü, bireye kararlarında davranışlarında faydalı yollar gösteren bir
araç olarak hizmet eder, kaynakların dağılımı, çatışmaların çözülmesi, grup içindeki eylemlerin
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koordineli bir şekilde yürütülmesi için araç olur. Kişiler daima kendilerini, etrafındaki kişi ya
da kişiler ile kıyaslamak, ölçmek, değerlendirme yapmak eğilimindedir. Statü bir dereceleme
süreci olduğuna göre, kullanılacak kriterlerin ölçülebilir olmasına özen göstermek
gerekmektedir. Sosyal statünün ölçümünde kriterler (eğitim durumu, meslek vb.) seçildikten
sonra, bu kriterler aynı zamanda kişileri güdüleyici bir rol oynamaktadırlar (Odabaşı ve Barış,
2005: 296). Çünkü bireyler, statü sembolü ürün ve hizmetler satın alarak sosyal duruşlarını
iyileştirmeye güdülenmişlerdir.
9.3. Sosyal Sınıfların Doğuşu
Sosyal sınıf ve sosyal katman kavramlarını eş anlamda kullanan ve çoğunlukla katman
terimini yeğ tutan bu yazarlar, toplumlarda katmanlaşmanın doğuşu konusunda, açık olmasa
da, kimi görüşler ileri sürmektedirler. Bu görüşler arasında, üstü örtülü bir “biyolojist”
yaklaşımın izleri de görülebilmektedir. Örneğin Lundberg, Schrag ve Larsen adlı
toplumbilimciler, kitaplarında “tabakalaşmanın doğuşundan” söz ederken, önce hayvan
topluluklarına dikkatimizi çekmektedirler. Şöyle ki, yalnız insanlar arasında değil, hayvanlar
arasında da katmanlaşma bulunduğunu iddia etmekte ve hayvanlar arasında da önderlik,
egemen olma, bağımlı olma, vb. gibi durumlar bulunduğunu, bir kümesteki tavuklar arasında
bir “gagalama sırası” oluştuğunu örnek vermektedirler. Böylece insan toplumlarındaki
toplumsal sınıflaşmanın da kökeninde, kimi insanların doğuştan, başka deyişle, biyolojik
yapıları gereği başkalarına üstün oluşlarının bulunduğunu, bireyler arasındaki zekâ, yetenek,
güç gibi farklarının toplumsal sınıflaşmaya yol açan bir etken olabileceğini üstü örtülü bir
biçimde, dolaylı yoldan anlatmış oluyorlar. Ama bireyler arasındaki zekâ, yetenek, güç
farklarının belirleyici ölçüde doğuştan mı geldiği, yoksa farklı toplumsal-ekonomik-ekinsel
çevrelerde, başka deyişle farklı sosyal sınıflar içinde yetişmelerinden mi ileri geldiği sorusu
cevaplandırılmadan

bu

benzetme

yapılmış

olmaktadır.

Yazarlar, insan toplumlarında “katmanlaşmanın” doğuşu sorusunu doğrudan bir
biçimde sorduklarında da “kültür, gelenek ve alışkanlıklar”a yer vermektedirler.
“İnsanlar arasında gözlemlenebilir farklıklar ne zaman ve hangi şartlar altında, belli bir özelliğe
sahip olanlarla olmayanlara farlı statü verilmesine yol açar? Sorunun cevabı her durumda
ilgili kümenin kültüründe aranmalıdır. Herhangi belli bir zamanda, her kültürün statü düzeni
geniş ölçüde gelenekseldir ve bu düzenin tutumlarına sahip olan halkın benimsediği herhangi
bir mantıki düşüncenin sonucu değildir. Ancak bu durumda söz konusu geleneğin varlık
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nedenini açıklamamız gerekir. A.B.D.’nin bazı yerlerinde “zenci” adlandırılan fiziki özelliklere
sahip insanların aşağı statüden kimseler gibi işlem gördüklerine tanık olmaktayız…(bu) yaygın
tutum, tarihi bir durumla açıklanabilir: zenciler yüz yıl veya daha uzun bir zaman köle
statüsünde bulundurulmuşlardır”. Yazarlar böylece, A.B.D’de zencilerin aşağı statüde
görülmesine alışıldığı için, bu durum gelenek durumunu almıştır; bu nedenle zenciler aşağı
statüde kalageliyorlar, demiş oluyorlar.
Örneğin beyazlar zenci doktora güvenemeyecekleri için (= zenciyi doktor olarak
görmeye alışık olmadıkları için), bir zenci doktor olsa bile kendisine beyaz hastalar gitmeyecek,
bu nedenle de zenciden doktor kolay kolay çıkmayacaktır, diyorlar. Ama A.B.D.’de de, başka
toplumlarda da zenci, ya da renkli derili olmamalarına, aynı ırktan ve dilden olmalarına karşın
yine kimi bireyler kümesinin aşağı, kimisinin ise yukarı statüye sahip olduğu gerçeği
karşısında, bu durumun da kaynağının belirtilmesi gereğini duyan yazarlar, aslında zencilerin
aşağı statüye konulmasına da, türlü mesleklerin neden farklı statüde sayıldığını da
açıklayabilecek daha genel etkenler bulunduğunu belirtiyorlar. Bunlar:


Bireylerin yaptıkları işin sağladığı ücretin tutarı;



İnsanlığa hizmet edip etmediği;



Bu işi yapabilmek için uzun eğitim, zahmetli çalışma ve para gerekip
gerekmediği;



İşin toplumsal saygınlığının yüksek olup olmadığı, etkenleridir.

Ancak görüleceği üzere bu karşılıkta, kimin yüksek gelirli, yüksek saygınlıklı, uzun
eğitim gerektiren işlere gireceğini, kimin ise düşük gelirli, saygınlığı az, düşük eğitim
gerektiren işleri yapacağını belirleyen etkenlerin neler olduğu sorusuna bir cevap verilmiş
olmuyor. Gerçekten de bu toplumbilimcilerin toplumsal sınıf konusundaki yaklaşımlarına
yapılan temelli bir eleştiri bu noktada toplanmaktadır. Toplumsal sınıflar arasında gelir,
saygınlık, eğitim düzeyi gibi alanlarda ve daha birçok başka konuda farklar bulunduğu açıkça
görülmektedir. Bu farkların gözlemlenmesi, toplumsal sınıfların oluşum nedenini açıklamak
demek değildir. Nitekim bilimsel çalışmalarda “bağıntı” ilişkilerini ortaya koyan açıklamalar,
“nedensellik ilişkilerini” ortaya koyan açıklamalardan ayırt edilir. “ A olduğu zaman B de
oluyor” demek (örneğin “Yukarı sınıf üyeleri arasında eğitimin düzeyi yüksektir” demek)
zorunlu olarak ‘A B ‘nin nedenidir’ demek değildir ve bundan dolayı da ‘yüksek eğitim
insanları yukarı sınıfa sokuyor’ demek olamaz; yalnızca ‘yukarı sınıf üyeleri arasında yüksek
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eğitimliler daha çok’ yolunda bir bağıntıyı belirtmek olur. ama “nedensellik ilişkisi” yine
gösterilmemiş durumda kalır. Bu konudaki nedensellik ilişkisinin ortaya konulabilmesi için,
yukarda belirttiğimiz üzere “kimi insanları yüksek eğilim, gelir ve saygınlık mevkiine getiren,
kimilerini ise bu mevkile dışında bırakan etkenlerin neler olduğunun” açıklanabilmesi gerekir.
Bu soruya karşılık olmak üzere yalnızca “bu insanlar yüksek gelirli, eğitimli ve
saygınlıklı ailelerin üyeleri oldukları için yukarı sınıf üyesidirler; demek oluyor ki bu toplumsal
yerleri onlara ailelerinden kalıyor” demek de bu konudaki nedensellik ilişkisini ortaya koymuş
olamaz. Çünkü “Peki bunların ailelerini-baba veya annelerini-bu mevkilere getirmiş olan
etkenler nelerdir?” sorusunu cevaplayamamaktadır
9.4. Sosyal Sınıf Araştırmaları ve Tüketim
Sosyal sınıf, ekonomik güçlerine göre ortak ve benzer davranışları olan insanların
oluşturduğu bir grubu temsil eder. İnsanların ‘ben bir gruba aitim ya da değilim’ açıklamasına
ihtiyaç duyulmadan istatiksel rakamlara göre sosyal sınıflandırma her toplum için yapılabilir.
Sosyal sınıflandırma sistemi bireyleri değil aileleri sıralamalıdır. Aile, üyeleri arasında birçok
özelliği paylaşır ve bu da onların dışarıyla olan ilişkilerini etkiler. Aynı evde yaşayan insanlar,
ortak bir gelire, ortak değer yargılarına sahiptir. Bu ortak özelliklerde aynı ya da benzer satın
alma davranışlarına zemin oluşturur. Bir bireyin sosyal sınıfını belirlemek pratikte çok da kolay
olmayan bir iştir. Ancak genel kabul görmüş bazı etkenlerden kısaca bahsedelim. Bireyin sosyal
sınıfını belirleyen önemli ve ilk etken ailesidir. Bu anlamda da ilk önce babanın mesleği ve
sonra da annenin mesleği önemlidir. Bundan başka önemli olanlar, kişisel performans, sosyal
ilişkiler, sahip olunanlar, değer yönelimleri ve sınıf bilincidir. Sosyal sınıfı yalnızca gelire göre
belirlemek doğru değildir. Türkiye özelinde düşünürsek buna örnekler kolaylıkla bulunabilir.
Örneğin kamu sektöründe çalışan işçilerin birçoğu bir Yardımcı Doçent maaşından fazla
almaktadır. Bu sosyal sınıflandırma için gelirin neden tek belirleyici olamayacağına Türkiye
özelinde net bir kanıttır.
Sosyal sınıf kavramı en geniş şekliyle Amerikalı sosyolog W.L.Warner tarafından bilimsel
şekilde incelenmiş, onun Chicago Üniversitesi araştırma grubu başkanı olarak yürüttüğü
çalışmalar, pazarlamacılara yol gösterici olmuştur.

Warner’in çalışmalarını izleyen

araştırmalarda, sosyal sınıfların belirlenmesinde altı farklı değişken kullanılmıştır: Gelir,
meslek, gelirin kaynağı, eğitim durumu, konut tipi, yaşanılan çevre gibi. Gelir düzeyimiz hangi
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markaları alıp almayacağımızı, bunlara ne kadar ödeme yapacağımızı etkilemekle kalmaz aynı
zamanda hangi ürün kategorilerini alıp almayacağımızı da etkiler. Örneğin, birey tatile çıkma
kararı vermiş olsun. Hangi ulaşım aracını kullanacağı (özel araç, otobüs, tren, uçak) gelir
düzeyinden etkilenecektir, ancak bunun da ötesinde tatile çıkma ya da çıkmama kararı elde
edilen gelir ile ilgilidir. Sosyal sınıfları ortaya koyan bir değişken olarak, sıklıkla, “yerleşim
yeri” de kullanılmaktadır. Posta kodunun ya da mahallelerin, semtlerin sosyal sınıfların bir
aynası olduğu, bu nedenle de bunun kullanımının uygun düşeceği görüşüne dayandırılan bu
görüş, benzer yerleşim yerlerinin benzer giyim kuşam, benzer mobilya, benzer yeme içme
alışkanlıkları göstereceğini düşünür. İşin tüketim açısından boyutu, belirli semtlere belirli
şehirlerden gelenlerin yerleşmesi, bölgeye ilk gelenlerin sonradan gelenlere meslek bulma ve
diğer alanlarda yardım etmesi, göz önüne alındığında yerleşim yerinin sosyal sınıfa dair isabetli
bilgiler vereceğidir. Meslek, gelir ve eğitim arasında bir ilişkinin olduğunu söylemek pek yanlış
olmaz. Örneğin, eğitim düzeyi arttıkça bireyin kazancı da artar. Ancak her zaman aradaki ilişki
doğrusal bir ilişkidir denilemez, zira ilkokul mezunu biri üst düzey yetkiliden daha fazla
kazanıyor olabilir. Üniversite mezunu birisi de mezun olduğu meslek için değil bambaşka bir
meslek ile çalışıyor olabilir. Tüm bu durumlarda bireyin satın alma ve tüketme kararlarında
önemli roller oynar.
9.5. Sosyal Sınıf Katmanları
Toplumda birbirine göreceli olarak benzer olan altı farklı sınıf olduğu bulgularına dayanan
bu sınıflamada farklı davranışlar ve tüketim alışkanlıkları görülür. Aşağıda sosyal sınıf ve
sınıflara ait bazı ayırıcı davranışlar sunulmaktadır:

Bunlar:
a) Üst

sınıf

:Toplumdaki ekonomik kaynakların büyük bir kısmının sahibi olanlar.

b) Orta

sınıf

:Nitelikli işçi ve serbest meslek sahipleri

c) Alt

sınıf

:Ücretli sanayi işçileri, köylüler

9.6. Kültür Yaratma Sistemi
Pazarlamanın toplumda önemli bir etki yapabiliyor oluşu “kültür yaratılması” kavramı
ile ilgilidir. Gelişen teknolojiyle, iletişimle, ulaştırmayla daha mobil daha gelen farklı toplumsal
gruplar yaratılan kültürlerden daha çok etkilenmekte bu ise birbirlerine daha benzemelerine yol
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açmaktadır. Örneğin, tüm dünya içinde yaşadığımız şu günlerde Akdeniz mutfağına
odaklanmıştır. Bir İtalyan bir Türk için Akdeniz mutfağı ana kültürünün bir parçasıdır, ancak
aynı şeyi bir İskandinav ya da Amerika’lı için söylemek zordur. Ancak bu ülkelerde ilk restoran
seçimi açısından Akdeniz mutfağı en üst sırada değilse onun bir altındadır. Bu ise bizi global
kültür kavramına götürür. Global kültür, dünyanın birbirine benzer değerlere itibar etmesi,
birine çok benzeyen zihinsel bir programa sahip olması anlamına gelir. Örneğin, sağlıklı
beslenmek, sağlıklı yaşamak için spor yapmak, çevreyi korumak gibi.
Popüler kültürün yaratılmasında birçok kuruluş ve kişi görev üstlenmektedir. Kültürel
bir ürünün yaratılması ve pazarlamasından sorumlu olan kuruluşlar ve kişilerden oluşan sete
“kültür yaratma sistemi” denilir. Kültür endüstrisinin farklı üyeleri birbirlerinin oynadıkları
rolleri bilemeyebilirken, farklı kuruluşlar söz konusu kültürün yaratılmasında birlikte hareket
ediyor olabilirler.

Her üye bir tüketici pazarına en cazip gelecek imajı belirlemek için

olabildiğince çalışır. Hiç şüphesiz, tüketicilerin zevklerini en iyi belirleyenler zaman içinde
başarılı olacaklardır. Böyle bir sistemin varlığı, öne çıkacak ürünlerin türlerini belirlemede
yardımcı olur ve üç alt sistemde çalışır:

-

Yaratıcı Altsistem: Yeni sembollerin ve ürünlerin yaratılmasından sorumludur.

-

Yönetim Altsistemi: Yeni semboller ve ürünlerin seçimi, üretimi, dağıtımından
sorumludur.

-

İletişim Altsistemi: Yeni ürüne anlam verme, sembolik özellikler katma ve tüketici ile
iletişimden sorumludur. Tüketim ile ilgili kültürel değişmeleri ve yöntemini bu üç alt
sistemin bir çark gibi işlediği bu süreç içerisinde inceleyerek anlamak olanaklıdır.

Ülkemizde bu üç alt sistem çok sık çalışarak pop starlar, gelin kaynanalar, evlenecek çiftler,
gidilecek mekânlar, yenilecek yemekler ve benzeri pek çok şey yaratmıştır. Yaratılanlar zaman
zaman kimlikler, zaman zaman mekânlar, zaman zaman da var oluş biçimi (bu gün ne giysem
-trendi, moda olmak, Surviyor yarışması ile-cesur, dayanıklı ve rekabetçi olmak vb.) yaratır.
Kültür yaratma sisteminin aracıları olan katılımcıları ile herkesin günün birinde 15 dakikalığına
şöhret olacağı günleri müjdeleyen Andy Warhol’un kehaneti gerçeğe yaklaşmaktadır. Birkaç
gün medyayı yakından takip ederek en son yaratılan popüler kültür nesnesini bulmaya çalın.
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9.7. Kültürel Farklılıkları Yaratan Faktörler
Kültürlerarası etkileşimin arttığı, çok kültürlü örgütlerin sayısının her geçen gün çoğaldığı
bir ortamda, en önemli konulardan bir tanesi kültürel farklılıklar ve bu farklılıkların şirketler
açısından getireceği avantaj ve dezavantajlardır. Kültürel farklılıklar işletmelere çeşitli stratejik
faydalar sağlayabileceği gibi, birçok problemin de ana kaynağı olabilecektir. Bu yüzdende
kültürel farklılıklar en iyi şekilde yönetilmeli ve işletmelerin faydalarına kullanılmalıdır.
Her toplumun farklı bir kültürü olduğundan, kültürler arası benzeşmeler olabileceğinden
söz ettik. Bir yanda benzeyen bir yandan farklılaşan kültürleri anlamak, özellikle de rekabetin
çok yoğun olduğu iş dünyasında hayli önemlidir. Aynı zincir mağazanın İngiltere’de bir
şubesinde çalışan bir eleman olmak ile Japonya şubesinde çalışan bir eleman olmak farklı
kültürleri anlamak açısından konumuzun güzel bir örneği olabilir. Farklı kültürlerin anlaşılması
konusunda alanında saygı duyulan sosyolog Edward Hall, kültürün iki teorik boyutunun var
olduğundan söz eder:
1.Bir bireyin davranışı, içinde olunan duruma bağlı olarak yorumlanır (yüksek duruma bağlı
kültür). Bu kültürde durum önemlidir. Örneğin, bir mağazanın açılışına davetli olmadığı halde
gelen birine “hoş geldiniz” denilebilir ve aslında davetsiz oluş işletmeye sorun çıkarmış olsa
bile bu kibarlıkla söylenilmiş olabilir. “Güle güle giy, yakışmış” dendiğinde karşıdaki kimseyi
kırmama isteği olabilir.
2.Bireyin davranışının yorumlanmasında durum değil, kelimeler önemlidir. Açılışa davetli
olmadığı halde gelmiş müşteriden davetiyesi olmadığı için özür dilenebilir. Özür içten gelir ve
kelime olarak önemlidir, müşteriyi tümden reddetme anlamına gelmez. “Güle güle giy,
yakışmış” denilmesi yakıştığını düşündüğünüz anlamına gelir. Bu nedenle kelimelerin önemli
olduğu kültürlerde, ağızdan çıkan ne demek istediğinizdir. Yüksek ve düşük durma bağlı
kültürlerde:
• Bireylerin arasındaki mesafe,
• Dostluk,
• Kültürler arasındaki uzlaşım,
• Zaman,
• Materyal ürünler kavramları önemlidir.
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Bu kavramlara sırası izleyen kısımda detayları ile değineceğiz.
Bireylerin Arasındaki Mesafe
Bireylerin arasındaki mesafe ile anlatılmak istenilen “bir konuşmayı sürdüren iki kişi
arasındaki mesafe”dir. İki kişinin birbirine ne uzaklıkla durması gerektiğine yönelik algılar bir
kültürden diğerine hayli değişir. Orta Doğuda konuşlan iki kişinin arasındaki mesafe dardır.
Oysa böylesine yakın olmak Amerikalıları çok rahatsız eder.

Bu nedenle Orta Doğu

kültürlerinde mağazadaki yürüyüş boşlukları dar olabilir, insanlar birbirine temas ederek
yürümeye aldırmazlar. Oysa batılı kültürlerde mağazanın organize ve düzenli olması istenilir.

Dostluk
Amerika gibi kültürlerde arkadaşlık sürekli değil geçicidir. Bir Amerikalı tanışmanın hemen
ardından özel bilgileri paylaşmakta sakınca görmez. Bu tür bir ilişki örgüsü perakende
ortamlarında satış elemanlarının müşteriye hitabını da etkiler. Örneğin, müşteriye adı ile hitap
edebilirler. Satış elemanları müşteriye öneriler yaparak ona yardım ettiklerini düşünürler. Öte
yandan Japonya gibi kültürlerde sadece çok yakın arkadaşlar ilk isimlerini kullanırlar. İlk isim
kullanmak genellikle kadınların ve gençlerin eğilimidir. Kırkını aşmış erkeklerin çok yakın
arkadaşlarına dahi soyadı ile hitap etmesi yaygındır.
Kültürler Arasındaki Uzlaşım
Düşük durumsal kültürlerde sözleşmeler vardır ve sözleşmelerde üzerinde uzlaşılan her
nokta yazılmıştır. Oysa yüksek durumsal kültürlerde partnerlerin temel niyetine güvenmek
yaygındır. Bu durumu anlamayan biri için, Japonya ile iş yapmak hayli yorucu olabilir.

Zaman
Almanya’da mağazalar genellikle akşam saat 7’de kapanır. Almanya 1996 yılında çalışan
çiftlerin alışverişlerini kolaylaştırmak amacı ile perakende mağazaların daha geç saatlere kadar
açık olması konusunda oylama yapılmış, mağazaların açık olma zamanlarının o mağazalarda
çalışanların aileleri ile daha az zaman geçirmeleri anlamına geldiği için adil bulunmamıştır.
Tüm bunların ardından mağazaların bir saat daha geç kapanması kararı alınmıştır.
Materyal Ürünler
İnsanlar iletişimlerini kolaylaştırmak için “memleket nere” sorusundan öte bazı göstergeler
(ürünler, markalar) kullanırlar. Giyim tarzı, arabası, saati gibi. Bu tür ürünler hem sosyal
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anlamda mesajlar veren hem de bireyi anlatan ürünlerdir. Pazarlama ve iletişim açısından bu
tür ürünlere yani anlam transfer eden ürünlere materyal ürünler diyoruz. Bireyin alyansının
olması, alyansın altın, gümüş, ya da kıymetli taşlar ile süslenmiş olması gibi. Bu ünitemizde
daha önce sözünü ettiğimiz Maddi kültür ürünleri ile Materyal ürünlerin birbirine benzer
yönleri hayli güçlüdür. Ancak arada küçük bir fark vardır, materyal ürünler anlam transferinde
kullanılırlarken, Maddi Kültür ürünleri, bir toplumun değer verdiği ve manevi olmayan her
türlü objedir. Toplumda çoğunluğun kabul ettiği değer yargıları, ürün grupları arasında neyin
değersiz, neyin değerli olduğunu belli bir düzeyde şekillendirir. Örneğin, ünlü tasarımcının
tasarladığı ürünü giymek, “in” olan kemeri takmak değerli görülür. Bazen insanların statülerini
ve varlıklarını açığa çıkartmak için ürün satın aldıklarını bilirsiniz. Bu nedenle şehir içinde
binmek için 4X4 otomobil satın alan bir iş adamı, bu alımla başarısını, yönetici konumunu
vurgulamak için alım yapıyor olabilir.
9.8. Kültür ve Tüketim
Her sabah uyanır uyanmaz tüketmeye başlarız ve gün içinde sayısız ürünün ve hizmetin
tüketicisi oluruz. Kitabımızın başından beri sizlere alıp kullandığımız ürünlerin aslında yüzde
yüz kendi zevkimiz ver tercihimiz olmadığını iletmeye çalıştık. Bu açıkladıklarımız bağlamında
tüketime yaklaştığımızda, bireyin satın alma davranışında hem kendisi hem de çevresi önemli
rol oynar diyebiliriz. Birey bir yandan kendisini bir yandan da ait olduğu sosyal çevreyi mutlu
etme arayışındadır.
Kültürün ne olduğunu hatırlayacak olursak; Genel bir tanımla kültür, doğanın yarattıklarına
karşılık insanoğlunun ortaya koyduğu maddi, manevi her şeydir. Bu tanım içinde örf, adet,
gelenek ve göreneklerle, yemek yeme alış- kanlığı, giyinme diğer bir deyişle insanla ilgili
herşey kültürü oluşturmaktadır.
Aynı şekilde tüketim kavrama bakacak olursak şunları söylemek mümkündür; İktisadi mal
ve hizmetlerin belirli bir bedel ödenerek insan ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda
kullanılması tüketimi ifade etmektedir. Buna bağlı olarak üretimin ihtiyaçlara göre değil,
pazarlanabilme imkanlarına göre ayarlandığı, reklam, moda gibi araçlarla tüketimin teşvik
edildiği toplum yapısı ise "tüketim toplumu'nu anlatır. Mal ve hizmetlerin standartlaştınlıp
yaygınlaştırılması ve birlikte yaşamanın getirdiği karşılıklı etkileşimin doğal bir sonucu olarak
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bireylerin tek tek değil, guruplar halinde tüketici oldukları tüketim birimine de "toplu tüketim"
diyebiliriz.
Tüketiciler bir ürünü satın almaya karar verdiklerinde eğer o ürünü elde etmek ve ürünle
etkileşmek amacındalarsa, özetle satın almayı sadece kendileri için yapıyorlarsa tüketim onlar
için bir deneyimdir. Kırmızıbiberli dondurma ya da kahveli çikolata satın alıp denemek gibi.
Eğer birey bir yandan ürüne sahip olup öte yandan da ürünü kullanarak bazı anlamlara sahip
olur ve o anlamları manipüle eder, hem benliği ile hem de toplum ile bütünleşirse bu satın alma
ve tüketim onun için bütünleşmedir. Örneğin, kına gecesini çok lüks bir gece kulübünde ancak
geleneksel temalar ile yapan birey bir yandan gelenekselliğine sahip çıkarken öte yandan da
lüks gece kulübü, geleneksel kıyafetler, kına, davetliler gibi temalar ile etkileşim içine girer.
Bazı durumlarda tüketiciler hem ürünü elde etmek (ürüne sahip olmak) hem de o ürün ile
etkileşmek eğiliminde olurlar. Bu amacı önemli gören tüketiciler için tüketim bir oyundur. Bu
kutucuğa en yakışacak olan cep telefonlarımızdır.
Haberleşmenin dışında diğer tüketiciler ile bağ kurmak ve bağ sırasında eğlenmek
amaçları gerçekleştirilmiş olur. Tüketim metaforunun sonuncusu ise sınıflandırmadır.
Tüketiciler kendilerini başkaları ile ilişkilendirmede bir araç olarak satın aldıkları ürünleri
kullanırlar. Bireyin satın alığı ürünler aracılığı ile etkileşme isteği özellikle belirli sınıflar,
kimselerle etkileşme isteği şeklinde ortaya çıkar. Örneğin her hangi bir politik partinin rozetini
taşıyan, bir futbol takımının şapkasını takan birey etkileşme ihtiyacını belirli bir sınıfa kanalize
etmiş olur. Sanayileşmiş toplumlarda ekonomik bolluğun ve güvenin etkisiyle kültür yapısında
büyük değişiklikler olmaktadır.
Özellikle bu toplumlarda uygulanan daha kısa çalışma zamanları, artan uzunca tatiller
ve ücretli izinler, uzun ve sıkı çalışma değerlerinin yerine boş zamanlarda yararlı çalışmalar
yapma ve elenme değerlerinin önem kazanmasına neden olmaktadır. A.B.D’de yapılan bir
çalışma, kültürel değerlerin nasıl bir değişme gösterdiğine iyi bir örnek oluşturmaktadır (Kotler,
1980:127). 152A.B.D. deki bu gelişmelerin dünyanın pek çok ülkesine de yayıldığını söylemek
yanlış olmaz. Günümüzde dünya üzerindeki eğilimler, bolluk, zenginlik, gezip görmek, sağlıklı
ve atletik görünüm kazanmak, sağlıklı beslenmek, çevreye zarar vermeyen ürünleri tüketmek
gibi, son yirmi yıldır artan sıklıkla görülmeye, hedonik, yani zevk yönlü kültür değerleri ağır
basmaya başlamıştır. Pazarlama dünyasında eğlenerek tüketmek ve deneyim pazarlaması
kavramları ön plana çıkmıştır. Dışarıda yemek, bayramda tatile kaçmak, kredi kartı kullanarak
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hazzı yakına ödemeyi uzağa çekmek değişen zamanlarımızın tüketimimize yansıyan
örnekleridir. Değişmeler sonucunda, insanların arzu ve ihtiyaçları sürekli değişiklik
göstermektedir. Bu da sunulan ürün ve hizmetlerin niteliklerinde farklılıklar olmasına neden
olmaktadır.

Örneğin, sağlıklı yaşam felsefesi yenilen yemekleri (yağsız, kalorisiz,

kollesterolsüz, katkı maddesiz gibi), yapılan sporları (yoga, dağcılık, yürüyüş ve joging gibi)
ve vücut bakım yöntemlerini (cilt temizliği, estetik ameliyatlar, kullan-at türü ürünler gibi)
etkilemektedir.
Dünya üzerindeki küresel eğilimlerin tüketim davranışlarını etkilediğini gözlemlemek
Türk müşterinin satın alma ve ürün kullanma davranışlarının bir Japon’dan ya da Kenya’lıdan
farklı olmayacağını var saymak işletmelere ciddi kayıplar yaşatır. Bu nedenle pazarlama
planlayıcıları değişik toplumların kültür yapılarını, bunların alt kültürlerini anlamalı ve
değişmeleri yakından izleyebilmelidir. Özellikle, iletişim araçlarının seçimi ve mesajların
saptanma süreçlerinde, belirli bir kültürün dili, sembolleri, yargıları, inançları dikkatlice göz
önüne alınmalıdır.
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Uygulamalar
1) Sosyal sınıf ne demektir? Açıklayınız.
Çözüm:
Bir topluluk içinde birbirine göreceli olarak benzeyen, benzer değerleri, yaşam
tarzları, ilgileri, refahı, statüsü, eğitimi olan gruplar “sosyal sınıf” olarak
tanımlanmaktadır
2) Sosyal olarak gruplama yapabilmek için kullanılan değişkenler nelerdir?
Çözüm:
1.Meslek,
2.Gelir düzeyi,
3.Gelirin kaynağı,
4.Eğitim,
5.Yaşanılan evin tipi,
6.Yaşanılan çevrenin yapısı olarak sıralanabilir.
3) Kültür çözümleme teknikleri nelerdir? Yazınız.
Çözüm: İçerik analizi, Etnografik saha çalışması, Değer ölçümü
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Uygulama Soruları
1) Warner’in

çalışmalarını

izleyen

araştırmalarda,

sosyal

sınıfların

belirlenmesinde altı farklı değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler nelerdir?
Yazınız.
2) Kültür yaratma sistemi nedir? Açıklayınız.
3) Kültürel farklılıkları yaratan faktörler nelerdir? Açıklayınız.
4) Kültür yaratma sistemi kaç alt sistemden oluşur? Açıklayınız.
5) Sosyal olarak gruplama yapabilmek için kullanılan değişkenler nelerdir?
6) Kültür çözümleme teknikleri nelerdir? Detaylandırarak açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal sınıf kavramını detaylı bir şekilde ele aldık. Kısaca hatırlayacak
olursak; Bir topluluk içinde birbirine göreceli olarak benzeyen, benzer değerleri, yaşam tarzları,
ilgileri, refahı, statüsü, eğitimi olan gruplar “sosyal sınıf” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım
birbirine benzer grupların ayrışması ve farklı davranışlar göstermesi esasına dayanır. Gruplar
farklı tutum ve davranışlar göstererek birbirinden ayrılır ve ortaya yeni gruplar çıkar. Bu
gruplarda sosyal sınıf kavramını ortaya çıkarır. Bu esasa dayanarak, sosyal sınıf sosyal hayat
içinde kişilerin sınıflanması, gruplara ayrılmasıdır denilebilir. Bu gruplar benzer özellik
gösteren insanlardan oluşan topluluklardır. Her sosyal sınıfta benzer özellikleri olan bireyler
bulunmaktadır.
Sosyal sınıfları ortaya koyan bir değişken olarak, sıklıkla, “yerleşim yeri” de
kullanılmaktadır. Posta kodunun ya da mahallelerin, semtlerin sosyal sınıfların bir aynası
olduğu, bu nedenle de bunun kullanımının uygun düşeceği görüşüne dayandırılan bu görüş,
benzer yerleşim yerlerinin benzer giyim kuşam, benzer mobilya, benzer yeme içme
alışkanlıkları göstereceğini düşünür. Yani benzer yerlerde hayatlarını sürdüren insanlar
çoğunlukla benzer tercihler göstereceğinden genel olarak hayata bakış açıları, yaşam tarzları vb
gibi durumları da benzer olmaktadır. İşin tüketim açısından boyutu, belirli semtlere belirli
şehirlerden gelenlerin yerleşmesi, bölgeye ilk gelenlerin sonradan gelenlere meslek bulma ve
diğer alanlarda yardım etmesi, göz önüne alındığında yerleşim yerinin sosyal sınıfa dair isabetli
bilgiler vereceğidir. Meslek, gelir ve eğitim arasında bir ilişkinin olduğunu söylemek pek yanlış
olmaz. Örneğin, eğitim düzeyi arttıkça bireyin kazancı da artar. Ancak her zaman aradaki ilişki
doğrusal bir ilişkidir denilemez, zira ilkokul mezunu biri üst düzey yetkiliden daha fazla
kazanıyor olabilir. Üniversite mezunu birisi de mezun olduğu meslek için değil bambaşka bir
meslek ile çalışıyor olabilir. Bu yüzden genel olarak bu kavramların arasında kesinlikle doğru
bir orantı var dememiz mümkün değildir. Tüm bu durumlar bireyin satın alma ve tüketme
kararlarında önemli roller oynar. Örneğin, bireyin bağlı bulunduğu sosyal sınıfın gelir seviyesi
yüksekse birey de aynı orantıda satın alma ve tüketme davranışlarını sergileyecektir. Fakat
durum bunun tam tersi olduğu zaman birey doğal olarak daha düşük bir miktarda satın alma ve
tüketme davranışı sergileyecektir.
Farklı kültürlerdeki davranış biçimleri ve değer yargılarının incelenmesi yanında,
tüketici davranışları açısından önemli bir konu da satın alma kararlarının incelenmesidir. Satın
218

alma kararları toplumlara göre farklılık göstermektedir. Arap ülkelerinde satın alma kararlarını
çoğunlukla erkekler verir. Batı ülkelerinde ise kadın ve erkekler arasındaki ilişkiler daha
demokratiktir ve bu durum satın alma kararlarında da kendini gösterir. Bu duruma kültürel
farklılıkların sebep olduğunu söylememiz mümkündür. Kültürel farklılıklar bireylerin
hayatlarına işlediğinden ötürü hemen hemen her alanda kendini göstermektedir. Kültürel
farklılıkların pazarlama çalışmaların önemli bir etkisi de tutundurma çalışmalarında
görülmektedir. Örneğin, bazı ülkelerde erkek satış elemanlarının evleri ziyaret ederek satış
yapabilmeleri olanaksızdır. Halk, erkek satış elemanlarını eve alma konusunda tereddüt
yaşayabilir. Bu durumda o halkın kültürel farklılığından kaynaklanmaktadır. Eğitim düzeyi
düşük olan ülkelerde, basılı reklam çalışmaları pek etkili olmamaktadır. Çünkü insanlar okuma
kavramına önem göstermediğinden basılı reklam afişleri, vb. gibi materyaller halkın dikkatini
çekmemektedir. Bu tarz sebeplerden ötürü bu faaliyetler toplumun kültürel yapısına uygun
çerçevede yürütülmesi gerekmektedir. Eğer kültürel yapıya uygun yürütülürse satın alma ve
tüketme faaliyeti daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Fakat toplumun kültürel yapısına ters bir
şekilde yürütülmeye çalışılırsa satın alma ve tüketme faaliyetleri hiç gerçekleşmeyebilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal olarak gruplama yapabilmek için kullanılan
değişkenlerden biri değildir?
a) Meslek
b) Gelir Düzeyi
c) Gelirin Kaynağı
d) Bireyin zekası
2) Aşağıdakilerden hangisi “………. bireyin, sosyal hiyerarşide belli ölçütlere göre
derecelenmesidir.” Tanımında boşluğa gelmesi gereken kavramdır?
a) statü
b) hiyerarşi
c) örgüt
d) kültür
3) Aşağıdakilerden hangisi kültür yaratma sisteminin alt boyutlarından biri değildir?
a) Yaratıcı alt sistem
b) Yönetim alt sistemi
c) Statü alt sistemi
d) İletişim alt sistemi
4) Aşağıdakilerden hangisi kültür çözümleme tekniklerinden değildir?
a) İçerik analizi
b) Etnografik saha çalışması
c) Değer ölçümü
d) Mesleki seçim
5) Aşağıdakilerden hangisi Yüksek ve düşük durma bağlı kültürlerde yer alan
kavramlardan değildir?
a) Bireylerin arasındaki mesafe
b) Dostluk
c) İçerik analizi
d) Kültürler arasındaki uzlaşım
6) Aşağıdakilerden hangisi “Bir topluluk içinde birbirine göreceli olarak benzeyen, benzer
değerleri, yaşam tarzları, ilgileri, refahı, statüsü, eğitimi olan gruplar …………. olarak
tanımlanmaktadır.” Boşluğa gelmesi gereken kavramdır?
a) sosyal sınıf
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b) statü
c) hiyerarşi
d) kültürel farklılıklar

Cevaplar:
1-D 2-A 3-C 4-D 5-C 6-A
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10. TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Karar alma sürecinin aşamaları, satın alma kararının verilmesi öğrenilecektir.
10.2. Satın alma sonrası davranışlar ele alınacaktır.
10.3. Tüketici karar verme sürecini etkileyen faktörler ve bütün bunların sosyal ortam,
zaman ve amaç doğrultusunda neler ifade ettikleri öğrenilecektir.

223

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Satın alma karar süreci neye göre farklılık gösterir ve tüketici satın alma karar süreci hangi

aşamalardan oluşur açıklayınız.
2)
3)

Tüketiciler için bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan durumlardan 5 tanesini örnek veriniz.
Karar verme sürecinde tüketicilerin karşılaştığı durumlar nelerdir açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Tüketici satın alma karar Tüketici satın alma karar Metinler, çözümlü sorular ve
süreci ile ilgili temel bilgiler

sürecinin ne olduğu, karar alıştırmalar
alma sürecinin

aşamaları, daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

ortaya çıkma durumları ve bu sağlanacaktır.
duruma etki eden faktörler
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Satın alma



Karar alma



Durumsal etkiler



Fiziksel etkiler



Sosyal ortam



Marka bağlılığı
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Giriş
İçinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla satın alma karar sürecimiz farklılık gösterir. Bu
farklılık aynı zamanda satın almaya karar verdiğimiz ürün veya hizmet doğrultusunda da
farklılık gösterir. Karar alma sürecini etkileyen bazı faktörler şunlardır: İhtiyacın ortaya
çıkması, alternatiflerin belirlenmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi gibi. Bu bölümde
tüketici karar alma sürecinin ele alınacak ve karar alma sürecinin aşamaları, satın alma kararının
verilmesi, satın alma sonrası davranışlar, tüketici karar verme sürecini etkileyen faktörler ve bu
konuyla ilişkilendirilebilecek diğer durumlara değinilecektir.
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10. TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ
Satın alma karar süreci, tüketicinin satın almaya karar verdiği ürün/hizmete göre farklılık
gösterir. Örneğin, sık sık satın alınan gıda ürünlerini alırken basit bir karar verme sürecinden
geçerler, dayanıklı tüketim malı ya da bir yatırım malı satın alırken çok daha karmaşık ve çok
aşamalı bir karar sürecinden geçerler.
10.1. Tüketici Karar Alma Süreci Aşamaları
Tüketici satın alma karar süreci beş aşamalıdır. Bu aşamalar sırasıyla;
 İhtiyacın ortaya çıkması,
 Alternatiflerin belirlenmesi,
 Alternatiflerin değerlendirilmesi,
 Satın alma kararının verilmesi,
 Satın alma sonrası davranışlardır.
Tüketici karar verme sürecinin başlıca varsayımları şunlardır:
 Tüketiciyi karar vermeye zorlayan iki ya da daha fazla seçenek vardır.
 Değerlendirme ölçütleri, tüketicinin her bir seçeneğin sonuçlarının kendisinin hedef ve
amaçları ışığında tahminine olanak sağlar.
 Tüketici, karar verme kuralı ya da değerlendirme işlemiyle belirlediği seçeneklerden birini
seçer.
 Karar verme sürecinde ya da değerlendirme işleminde dışsal kaynaklardan sağlanan bilgiler
ve/veya zihindeki bilgiler kullanılır.
10.1.1. İhtiyacın Ortaya Çıkması
Tüketiciler için bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan birçok durum söz konusudur.
 Bir önceki çözümün tükenmesi,
 Mevcut çözümden memnun olmamak,
 Değişen aile özellikleri,
 Mali beklentiler,
 Başka ihtiyaçların ortaya çıkması,
 Yenilik,
228

 Pazarlama çabaları gibi konular söz konusudur.
İhtiyacın tanımlanması, tüketicinin bilinçli olarak satın alma karar sürecine girmesi
demektir. Bu ihtiyacı çözüme kavuşturmak iki faktöre bağlıdır. Birincisi beklenen durumla
gerçekleşen durum arasındaki farklılığın boyutu ikincisi, ihtiyacın önem derecesidir. Eğer
beklenen durumla gerçekleşen durum arasındaki fark büyük değilse ya da ihtiyaç tüketici için
önemli değilse tüketici, karar verme sürecine girmez. Tüketici, ihtiyacı tanımladıktan sonra
beklenen durumla gerçekleşen durum arasında çok büyük bir fark algılamadığı zaman karar
sürecinin diğer aşamalarına geçmez ve süreci devam ettirmez. Ancak beklenen durumla
gerçekleşen durum arasında önemli bir fark varsa tüketici bilgi arayışı aşamasına geçerek karar
verme sürecinin ileriki evrelerine doğru ilerleyebilir.
10.1.2. Alternatiflerin Belirlenmesi
Tüketiciler ihtiyaçlarını tanımladıktan sonra eğer bekledikleri durum ile gerçekleşen durum
arasında önemli bir farklılık olduğu kanısına varırlarsa karar verme sürecinin ikinci aşaması
olan alternatiflerin belirlenmesi aşamasına geçerler. Alternatiflerin belirlenmesi tüketicilerin
karar vermelerini sağlamak için ussal ve fiziksel bilgi arayışı ve bilgiyi özümseme çabalarının
tümüdür. Tüketiciler alternatiflerini belirlerken elde edecekleri değerlerle bu bilgileri elde etme
ve

kullanma

maliyetini

karşılaştırırlar.

Tüketicinin

belleğindeki

bilginin

miktarı,

kullanılabilirliği, algılanan risk ve karar verebilmede kendine güven, alternatif arayış
yoğunluğunu belirleyen önemli faktörlerdir. Tüketici satın almayı düşündüğü ürün hakkında ne
kadar çok bilgiye sahipse alternatif arayışını o denli kısıtlı tutar. Geçmişte yapılan satın
alımlardan duyulan memnuniyet alternatif arayışını etkiler. Eğer geçmişteki deneyimleri
olumsuz ise alternatif arayışını detaylı bir şekilde sürdürmektedirler. Mevcut bilgiler, fiyatlar,
modeller ve ürünlerdeki değişikliklerden ve içinde bulunulan koşulların farklılığından
etkilenebilirler. Özellikle enflasyonist ortamlarda hızla yükselen fiyatlar, teknolojinin
gelişmesiyle sürekli yenilenen modeller ve değişen koşullar bellekteki bilgilerin değerini
yitirmesine neden olabilir. Bu durumda tüketici, daha yoğun bir alternatif arayışı içerisine
girmek durumunda kalabilir. Tüketiciler, alternatif arayışı aşamasında kişisel ve kişisel
olmayan bilgi kaynaklarına başvurabilirler. Aile ve arkadaşlar, satış personeli, ürünü kullanan
diğer tüketiciler kişisel bilgi kaynaklarına; reklamlar, dergiler, gazete haberleri ise kişisel
olmayan bilgi kaynaklarına örnek olarak verilebilir.

229

10.1.3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi
Alternatif arayışı sonunda tüketiciler, hangi alternatiflerin mevcut olduğunu belirlerler.
Değerlendirme sürecinde ise tüketiciler belirledikleri alternatifleri karşılaştırarak bir karar
verirler. Kullanılan değerlendirme ölçütlerinin sayısı ürün, tüketici ve içinde bulunulan duruma
göre farklılık gösterir. Birçok gıda ürünü için tüketiciler az sayıda ölçütleri göz önüne alırken
ev, otomobil, buzdolabı, televizyon gibi dayanıklı tüketim malı satın alırken çok sayıda
değerlendirme ölçütleri kullanırlar. Tüketici karar verme sürecinde değerlendirmenin
yoğunluğu üç faktörden etkilenir. Birinci faktör ortaya çıkan ihtiyacın aciliyetidir. Aciliyet
arttıkça daha az değerlendirme yapılır. İkinci faktör ürünün "çok" ya da "az ilgilenilen" ürün
olmasıyla ilgilidir. Ürün çok ilgilenilen bir ürün olduğunda daha yoğun bir değerlendirme
yapılır. Üçüncü faktör ise seçeneklerin teknik özellikleriyle ilgilidir. Seçenekler teknik açıdan
çoğaldıkça yapılan değerlendirmenin yoğunluğu artar.
10.1.4. Satın Alma Kararının Verilmesi
Tüketiciler, doğru ve tatmin edici bir satın alma kararı verebilmek için bilgi arayışını
gerçekleştirirler. Dışsal bilgi arayışına giren bir tüketicinin doğru bir satın alma kararı
verebilmesi için iki temel bilgiye ihtiyacı vardır. Bunlardan birincisi, tüketicinin problemini
çözecek ürün/hizmetlerin mevcut olup olmadığı ile ilgilidir. Bu "toplam set" olarak ifade
edilebilir. İkinci temel bilgi ise tüketici belleğindeki bilgiler ışığında markalar arasında bir
seçim yaparak "farkında olunan seçenekler seti" nin belirlenmesidir. Farkında olunan
seçenekler setinde yer almayan tüm markalar tüketicinin hakkında hiçbir şey bilmediği
"farkında olunmayan seçenekler seti”ni oluşturur. Farkında olunan markalar setini belirleyen
tüketici bu sette yer alan markalardan olumlu düşünceye sahip olduklarını dikkate almaya karar
vererek "ilgi çekici markalar seti"ni belirler. Her tüketicinin ilgi çekici markalar seti
olmayabilir. Ancak dışsal bilgi arayışı ile bu bilgi seti oluşturulabilir. İlgi çekici markalar
setinin büyük olması daha fazla alternatif çözümün varlığını gösterir. Karar verme sürecinde
tüketiciler farkında olunan markalar setlerinde yer alan markalardan bazılarını dikkate dahi
almayarak baştan reddedebilirler. Bazı markalar tüketicinin "uygunsuz markalar seti"ni
oluşturur. Tüketicinin farkında olunan markalar setinde yer alan ancak tüketicinin haklarında
olumlu ya da olumsuz hiçbir düşünceye sahip olmadıkları markalar ise "hareketsiz markalar
seti"ni oluştururlar. Bu sette yer alan markaların ilgi çekici markalar setini geçme ihtimali
yoktur. Ancak tüketici ilgi çekici markalar setindeki markalar hakkında bilgi ararken hareketsiz
markalar setinde yer alan bir markayla ilgili olumlu bir bilgiyle karşılaşırsa elde ettiği bilgiyi
değerlendirerek bu markayı "ilgi çekici markalar seti"ne dahil edebilir. Satın alma kararının
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amacı riski en aza indirgeyebilmektir. Tüketicilerin algılayabilecekleri dört çeşit risk vardır. 
Satın alınacak ürünün fiyatı yükseldikçe verilen hatalı bir karar tüketici için para kaybı
anlamına gelmektedir. Bu durum da tüketicinin satın alma karar sürecinde "finansal risk"le
karşı karşıya olduğunu gösterir.  Tüketicilerin toplumun bir parçası olduğu dikkate alınacak
olursa satın alma kararlarının içinde bulundukları toplum tarafından etkilenmesi kaçınılmazdır.
Satın alınan ürünün içinde bulunulan toplum tarafından kabul görmemesi riski "sosyal risk"
olarak isimlendirilmektedir.
 Tüketiciler bazı ürünleri kendi imajlarını pekiştirmek için satın alabilirler. Burada tüketici,
marka ya da ürün özelliklerini doğru olarak değerlendirememekten korkar. Bu durum
"psikolojik risk" olarak adlandırılmaktadır.
 Tüketiciler verdikleri her satın alma kararında ürünün beklenen performansla
çalışmamasından korkarlar. "Performans riski" olarak isimlendirilen bu durum teknik olarak
karmaşık ürünlerde (televizyon, müzik seti, bilgisayar vb.) bozulabilecek çok sayıda parça
olduğu için yüksektir.
10.1.5. Satın Alma Sonrası Davranışlar
Tüketiciler, deneme ve tekrarlanan alışverişler olmak üzere iki çeşit satın alma davranışı
gösterirler. Özellikle ilk kez satın alınan ürünlerde tüketici, küçük miktarları tercih ederek
deneme satın alımı olarak isimlendirilen davranışı uygular. Deneme satın alımının amacı satın
alınan yeni ürünün kullanım yoluyla değerlendirilmesidir. Hemen hemen her tüketici ilk kez
kullanacağı ürün için bu tip bir satın alım davranış sergiler. Deneme kullanımı sonucu tüketici
yeni ürünün ihtiyacını önceden kullanılan ürünlerden daha iyi giderdiğine inanırsa ürün tekrar
satın alınır. Tekrarlanan satın alımlar sonucu ürüne bağımlılık gelişir. Bu sonuç da tekrarlanan
satın alımların deneme alışverişlerinden farklı olarak daha büyük miktarlarda yapılması ve
tüketicilerin ürünün ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili hiç bir tereddüt olmaması nedeni ile
firmaların arzuladığı bir durumdur.
10.2. Tüketici Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler
Tüketici karar verme sürecini etkileyen faktörler tüketicinin doğru bir satın alma kararı verip
vermediğini sorguladığı bir süreç olması açısından oldukça önemlidir. Bu süreçte tüketiciler
kendilerini isabetli bir karar verdiklerine inandırarak olası bir satın alma sonrası
memnuniyetsizliği ortadan kaldırmak isterler.
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10.2.1. Durumsal Etkiler
Karar verme sürecinde tüketiciler üç durumdan biriyle karşılaşırlar.
 Memnun olma
 Kısmen memnun olma
 Memnun olmama
Karar verme sürecinden memnun olan tüketiciler, satın alma kararlarının isabetli olduğunu
kabul ederler. Kararlarını desteklemek için satın aldıkları markayla ilgili reklamları 8 araştırıp
rakip markaların reklamlarını göz ardı ederler. Arkadaşlarını, komşularını o markayı satın
almaları için ikna ederler. Aynı marka ürünü kullanan ve memnun olan diğer tüketicilerle
iletişime geçerler. Satın alma sonrası değerlendirme sonucu tüketiciler tercih edilen markadan
memnun kalırsa o markayı tekrar satın alırlar. Memnun olmama ya da kısmen memnun olma
durumunda ise tüketicilerin ürün, marka hakkındaki düşünceleri olumsuz yönde etkilenir. Bu
gibi bir durumda satın alma davranışının tekrarlanma olasılığı azalır. Tüketiciler satın aldıkları
ürün veya markadan kısmen memnunlarsa ya da hiç memnun değillerse alternatiflerin
değerlendirilme sürecinde hata yaptıklarını düşünerek kuşkuya düşerler.
10.2.2. Fiziksel Etkiler
Özellikle önemli bir karar almadan veya bir atılımda bulunmadan önce birey iki ya da daha
çok seçenek arasında çelişkiye düşer. Çelişki durumu tüketiciyi satın almaya yöneltebilir.
Pazarlamacı ve reklamcılar için bu durum ürünlerini satmak açısından bir fırsattır. Bu fırsatı
değerlendirebilmek için pazarlamacı ve reklamcılar tüketicinin kararlarını destekleyici bilgiler
sağlayarak kendi ürünleri için çelişkiyi azaltmaya, rakip ürünler için ise çelişkiyi artırmaya
çalışabilirler. Tüketicinin kararlarını destekleyici bilgileri satış elemanları ve reklamlar
sağlayabilir. Markalar arası farklılık büyükse reklamlar tüketiciye markanın sağlayacağı
yararlar ve ürünün üstün özelliklerini vurgulamaya yöneliktir. Markalar arası farklılığın az
olduğu durumlarda ise tüketici hangi markayı seçerse seçsin çelişki yaşayacaktır. Bu durumda
tüketicilerin satış elemanlarından ve çevrelerinden elde edecekleri bilgiler çok büyük önem
taşır. Tüketicilerin yaptıkları seçimin desteklenmesi amacıyla verilen kararın doğruluğunu
vurgulamaya yönelik reklamlar kullanılabilir. Bunların yanında özellikle çok ilgilenilen ürünler
için sağlanan servis hizmetleri hakkında bilgi sunmak, garanti vermek, iyi bir müşteri servisi
kurmak, reklamlar da kalite ve performansa ağırlık vermek tüketicilerin satın alma kararlarının
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doğruluğunu desteklemek amacıyla kullanılabilecek stratejilerdir. Pazara mamul veya hizmet
sunulan her işletmenin kuruluşu bir nedene dayalıdır ve her işletme mevcut bir gereksinimi
karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. İşletmelerde üretim faaliyetlerinin yanı sıra
amaçlar doğrultusunda değerlendirmek üzere birçok faaliyetin düzenlenmesi ve yerine
getirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyetlerin bir kısmı üretimden çok önce başlatıldığı gibi bir
kısmı da üretim sonrasında yürütülmektedir. İşletmeler gerçekleştirdikleri üretim sonucunda,
öncelikle

mevcut

üretimlerini

değerlendirecekleri

potansiyel

bir

pazar

belirlemek

durumundadırlar. Bazı işletmeler ise mevcut markaları aracılığıyla elde etmiş oldukları pazar
dilimlerine ait paylarını genişletmek ve yeni hedef pazarlar kazanmak amacıyla yeni pazarlama
bileşenleri oluşturmak veya mevcut pazarlama bilişenlerini geliştirme yönünde çaba
göstermektedirler. Dağıtım kanalını değiştirme, fiyatı düşürme veya yükseltme, mamul
kalitesini iyileştirme, tanıtım ve tutundurma çabalarına ağırlık vererek mamul veya marka
imajını sağlamlaştırma veya farklılaştırma bu çabalara iyi bir örnek teşkil etmektedir. Marka
kavramı ve markalama özendirme, çalışmalarında etkili bir rol oynamaktadır. Çünkü
tüketicinin mamule yönelik olarak hatırladığı şey, onu tanıtan, tanımlayan ve diğerlerinden
farklı kılan markasıdır. Ekonomik faaliyetlere işlerlik ve dinamizm kazandıran marka tüketiciyi
satın alma, karar verme ve homojen mamuller arasında karşılaştırma eylemi gerçekleştirmesi
açısından da önem taşımaktadır. Pazarlama faaliyetleri açısından, tüketici ile mamul arasındaki
iletişimin varlığını ifade etme kabiliyetine sahip olan marka, her türlü özendirme
çalışmalarında, ambalaj üzerinde ve satış görüşmelerinde doğrudan rol oynamaktadır. Marka
(brand) terimi, marka ismi ve sembollerinin yanı sıra, mamulün kimliğine ait tüm bilgileri
içeren geniş kapsamlı bir olgudur.
10.2.3. Sosyal Ortam
Tüketici karar verme sürecinde en temel sosyal etki markadır. Marka; reklamda,
ambalajlarda, satış görüşmelerinde tüketiciye sunulan mamulün üzerinde yer almakta ve
pazarlamacının en somut temsilcisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mamulü ve dolayısıyla üretici işletmeyi temsil etme yeteneğine sahip olan marka
aracılığıyla, pazarlama faaliyetleri düzenlenerek ekonomik hayat canlılığa kavuşmaktadır.
Pazarlama faaliyetlerinde etkin ve piyasada tanınmış olan markalar, modern bir ekonomide
satın alımları olumlu yönde etkiler. Tüketicinin devamlı olarak gereksinim içinde olduğunu
hatırlarsak satın alımları da sınırsız sayıda ve çeşitte olacaktır. İşletmeler tarafından hedef
pazarlara sunulan mamul ve markaların tüketicilerin gereksinimlerini karşılayacak düzey ve
kalitede olması, o markanın hedef pazardaki potansiyel tüm alıcıları kazanması demektir.
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Rekabete dayalı bir pazarda mamulle birlikte elde edilen kalite, tüketici ve pazarlamacı
açısından önemlidir. Böylelikle hem homojen ürünler üreten rakip işletmelere karşı avantaj elde
edilir hem de diğer tüketicilerin dikkatinin çekilmesi sağlanmış olur. Pazarlamacıların araştırma
çalışmalarının büyük bir kısmı; markaları anlamak, neyi içerdiklerini bilmek, nasıl
farklılaştıklarını ve tüketicinin markalarla ne gibi bir ilişki içinde 10 olduğunu görmelerini
anlamakla geçer. Çünkü satın alma karar sürecini yaşayan tüketicinin hangi nedenlerle markalı
mamullere yöneldiklerinin ve satın aldıkları mamullerdeki marka tercihlerinin hangi sosyopsikolojik ve demografik etkenlerin etkisinde oluştuğu bilinmelidir. Bu sürece, satın alma kararı
ve marka tercihine bazen dolaylı bazen de dolaysız olarak etki eden etmenlerin tüketici
üzerindeki etkileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Özellikle yaşı, cinsiyeti, geliri, eğitim
düzeyi, ailesi, bağlı bulunduğu sosyal sınıf ve danışma grupları gibi etmenler marka seçimi
kararlarında tüketici üzerinde farklı etkilerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Marka
kullanmanın işletme ve tüketici açısından iki önemli avantajı vardır.
 Tüketiciye bir mamulü tanıma ve diğerlerinden ayırt edebilme özelliğini kazandırarak,
mamul talebini devamlı hale getirebilmek,
 Mamulün diğerlerinden ayırt edilebilmesini sağlarken, kalitenin devamlılığını zorunluluk
haline getirmek ve satıcıya rekabet olanağını sağlamak. Satın alma karar sürecini tamamlayan
bir tüketici, satın alma eylemine karar verdiğinde ve önceden tanıdığı, pazarda da fiyat ve kalite
açısından bilinen bir markayı seçtiği zaman doğal olarak kendini güven içinde hissedecektir.
Sözü edilen kalite; mamul ve hizmetlerin tüketici beklentilerine cevap verme derecesi olarak
anlaşılmaktadır. Sürekli gelişim ve hızlı değişim içerisinde bulunan pazarlama eylemlerinde
markanın çok önemli üç rolü vardır.
 Marka bir referanstır
Marka, mamule ilişkin bilgileri taşıyan ve onu benzer ikame mamullerden ayıran önemli bir
referanstır. Bu ayrım mamulün yeni ya da yenilenmesi olarak karşımıza çıktığı gibi mamul
farklılaşması da markanın referans özelliğini koruması için düzenlenen bir uygulamadır. Marka
aracılığıyla elle tutulur bir ayrıcalık, bir ortak dil saptanır. Pazarlamacılar bu ortak dil
olmaksızın mamul-tüketici bütünleşmesi ve duyulara hitap etmenin mümkün olmadığını
söylemektedirler.
 Marka bir kişiliktir
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Pazarların rekabete dönük bir hale gelmesinin sonucu olarak, markalar mamul
formülasyonlarında sıra dışı farklılıklar ortaya koymaya çalışmakta ve bunun için pazarlama
bileşenlerinin psikolojik değerlerini reklam aracılığıyla kullanmaya çalışmaktadırlar. Mamuller
çoğu kez kolektif değerleri göstermek amacıyla kullanıldıkları için, kişisel ya da canlı olmayan
objelerini markaya ilave ederler. Markaların kişiselleştirilmesi kaliteye dayalı araştırmalarda
sıkça kullanılan bir teknik olup, toplumun bütün kesimlerine projekte edilebilen kolay bir
yoldur. Aktarımcı bir reklamcılık çok kullanılan bir ögedir. Reklamı hazırlayan marka ile hedef
tüketici grubunun taşıdığı değerler arasında bir ilişki kurmayı amaç edinir. Kişiselleştirilmiş
marka için reklam çoğu kez bu markayı kullanan kişinin idealize edilen bir yola nasıl
yönlendirildiğini gösterir.
 Marka bir ikondur
Bazı pazarlarda bazı markalar kutsal bir statü kazanmayı başarmıştır. Bunlar genellikle
yüksek, duygusal ilgiyi çeken mallardır ve bireyin kimliğine katkıda bulunuyormuş gibi
görülür. Örneğin sigara, içki, araba gibi.
10.2.4. Zaman
Zaman tüketicinin en değerli kaynağıdır. Ekonomik bir değişkendir ve çeşitli eylemlerimiz
için zamanı bölümlere ayırırız. Tüketici belli bir eylem için ayırdığı zamandan en üst düzeyde
yarar sağlamak ister. Bireylerin zamanı kullanım biçimleri değişiklikler gösterir. Kimileri
zamanı daha bol ve rahat kullanırken, kimileri koşuşturarak kullanır. Tüketicilerin çoğu, zaman
baskısı altında olduklarına inanır. Bu, gerçek olmaktan çok bir algılamadır. Gerçekte tüketiciler
zamanlarını harcayacak çeşitli seçeneklere sahiptir. Bireylerin zamanı kullanmaları özneldir ve
önceliklerinden ve gereksinmelerinden etkilenir. Zamanın akış biçimi pazarlamacılar için
önemlidir; çünkü tüketiciler belli zaman kesitlerinde öbür kesitlere göre çok daha fazla tüketim
havasında olabilirler. Bu zaman kesitlerinin özelliklerine göre farklı pazarlama iletileri vermek
akıllıca olur. Tüketicilerin kuyrukta beklemesi, verilen hizmetin niteliğiyle ilgili olumsuz
yargılar verilmesine yol açar. Bekleme ile tüketici belli bir olumlu sonuç alacağını bilse de,
uzun beklemeler olumsuz duygular yaratır. Burada önemli olan bekleme sırasında geçirilen
sürenin uzunluğu olmayabilir. Tüketicinin bekleyecek zamanı olsa da kuyrukta bekletilme
duygusu, mağazaya ilişkin olumsuz görüşün kökleşmesine yol açabilir. Pazarlamacılar bu
nedenle beklemenin psikolojik etkilerini gidermek için çeşitli düzenlemeler yapmalıdır.
Sosyolojik olarak her birey tüketicidir. Karar verme sürecinde zaman en etkili unsurdur. Ailenin
işlevleri arasında neslin sürdürülmesi, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi gibi etmenlerin
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sayılmasına karşın, tüketici karar verme sürecinin incelenmesinde bunlardan ayrı olarak zaman
önem kazanır.
10.2.5. Amaç
Marka aracılığıyla dikkati çekilen tüketici, mamulü satın alma nedeniyle karar noktasına
gelir ve satın alımı gerçekleşir. Tüketicinin mamulü kullanması sonucunda, tüketici ile işletme
arasında bir bağ oluşmakta ve tüketicinin inançları sarsılmadığı sürece bu bağ zayıflama
göstermemektedir. Bu da mamulün tüketici tarafından olumlu ve net olarak algılandığını ve
algılama sonucu oluşan bilginin markanın satın alma karar sürecinde değerlendirmeye yeterli
olduğunu göstermektedir. Satın alma karar sürecini yaşayan ve gereksinimini karşılama çabası
içerisindeki bir tüketicinin algılamayı sağlıklı bir şekilde yaşaması onun algılama kapasitesine
bağlı olduğu kadar, mamul ve markayı pazara sunan ve tanıtım-duyurum faaliyetlerini yürüten
pazarlama yönetici ve sorumlularına da bağlı olmaktadır.
10.2.6. Duygusal Durum
Satın alma sonucu elde edilen duygusal doyum, bir markadan satın alma zamanında
beklenen sonuçlar ile aynı markayı satın aldıktan sonra ulaşılan sonuçlar arasındaki uygunluğun
derecesidir. Bu derece daha sonraki satın alımlarını doğrudan etkileyecektir. Marka hakkındaki
satın alma ve sonrası imaj değerlendirmesi eğer olumlu ise, tüketicinin markadan pozitif bir
doyum elde ettiğini ve yeni satın almalarında diğer potansiyel markalar üzerinde araştırma
yapmadan seçeceği düşünülebilir. Tüketici pazarını meydana getiren sınırsız sayıdaki homojen
mamulü üreten firma yöneticileri, günün pazar koşullarına ayak uydurabilmek için
tüketicilerinin mamul ve servis kalitesini değerlendirdikleri bazı ölçüm programları
geliştirmişlerdir. Tüketicinin marka doyumu, total kalite yönetimi çalışmalarının odak noktasını
oluşturmaktadır. Pazarlama literatüründe sadakat, doyumu elde eden tüketicilerin markanın
fiyat toleransı ile tekrar satın alma niyetinin ölçümlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Doyum
tüketicinin geçmiş deneyimlerini ifade etmekte iken sadakat, gelecekteki seçimlerini ve marka
davranışlarını belirlemektedir.
Tüketiciler, satın alma sürecinde denediği ve bir doyum elde etmiş olduğu markalara karşı,
markanın performans ve kalitesi ile ilgili bir olumsuzluk yaşamadıkları sürece sadık kalacaktır.
Çünkü tüketiciler yeni ve denenmemiş mamuller yerine, denenmiş ve doyum sağladıkları bir
markaya bağlı kalarak riski azaltmak isterler. Eğer mamul ile ilgili hiç bir deneyim söz konusu
değil ise; pazarda tanınan imaj olarak baskın ve favori bir markaya güvenme eğilimi
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göstereceklerdir. Çoğu tüketici pazarda bulunan tanınmış markaları kalite, 13 güvenilirlik,
performans ve hizmet açısından mamulün garanti altında olduklarını bildikleri için satın
almaktadır.
Pazarda böylesi bir baskın imaj yaşayan markaların tüketicileri de, marka sadakatini yüksek
seviyelerde yaşamaktadır. Raymond A. Baver'e göre marka sadakati, "Tekrarlanmış kararları
alışkanlıklarla değiştirme yoluyla, karar verme çabasında ekonomi yapmaktır.” Marka sadakati,
markanın orijininden kaynaklanan, markanın kullanımı sonucu elde edilen doyumla pekiştirilen
ve mamule karşı kişinin bağlılık duygularını anlatan zihinsel bir süreçtir. Tüketiciler ancak
olumlu bir marka imajına sahip oldukları markalar için, marka sadakati geliştirebilir.
Tüketicilerin belli bir markaya karşı sadakatleri gelişmiş olmakla beraber o mamulün belirli
sıklıkla satın alımının söz konusu olmadığı durumlardan da bahsetmek mümkündür. Mamul
tüketicinin devamlı olarak satın alımını gerçekleştirdiği bir mamul olmayabilir ya da geliri ile
bağlantılı olarak ancak özel durumlarda tercih ettiği bir marka olarak da değerlendirilebilir.
Bazı durumlarda ise tüketici, belirli markadaki mamulü sık sık almasına rağmen sadakat
duygusu içerisinde olmayabilir. Bunun nedeni tüketicinin bu mamulü satın alma alışkanlıkları
sonucu tercih etmesidir, diğer marka ve mamulleri tanıyarak gerçekleştirilen bir kıyaslamadan
söz etmek mümkün değildir.
Tüketicinin yaşadığı satın alma deneyimleri ve geçirmiş olduğu karar verme süreçleri
mamul kategorileri bazında değişiklik göstermekle beraber, sözü edilen her satın alma
eyleminde tercih edilen markalara yönelik kanaat ve düşünceler oluşmaktadır. Ölçek
büyüklükleri itibariyle pazarda etkin olan bazı firmalar, marka imajlarını sağlamlaştırmışlar,
mamul ve markaya ilişkin satın alma ve sonrasında hizmet-servis-kalite üçgenini yerine
getirerek, marka sadakatini oluşturmuş olmanın avantajı içerisinde, yeni marka ve farklılık
arayışlarını sürdürmektedirler. Tüketiciler tarafından firmaların belirli markaları için
geliştirilmiş olan marka sadakatinin uzun zaman dilimlerine taşınarak yerleşik bir olgu haline
dönüşmesi "marka bağlılığının" oluşması olarak tanımlanmaktadır.
Marka bağlılığı, ilgili mamulün tekrarlanan satın alımlarında pozitif mesaj yayma hali olarak
kabul edilmektedir. Ancak satın alma karar sürecini mamulden bir doyum elde ederek
gerçekleştiren tüketici, marka sadakatini geliştirir. Bu olgunun yinelenerek tekrarlanması ise
marka bağlılığına bir dönüşümdür. Tüketici, artık homojen mamuller arasından ikame markalar
ile gereksinimini karşılama yoluna gitmemekte, markalı mamulünü tespit edene kadar arayışını
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sürdürmektedir. Hatta bazı durumlarda gereksinimin karşılanmaması ya da geciktirilmesi de
söz konusu olmaktadır.
10.2.7. Kolaylaştırıcı Unsurlar
Karar vermek günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Hepimiz her gün birçok karar vermek
zorundayızdır. Bu yıllarca içinde yaşayacağımız eve karar vermek gibi ciddi bir karar
olabileceği gibi, karnımızı doyurmak için ne yiyeceğimize karar vermek gibi kolay bir 14 karar
da olabilir. Aile bireylerinin istek ve ihtiyaçları satın alma kararları üzerinde etkilidir. Birey ve
aileler ekonomik durumlarını çok iyi değerlendirerek aşırı tüketimden kaçınmalı gereksinme
dışında kalan ürünleri tüketme konusunda dikkatli olmalıdır.
Tüketicinin satın alma davranışı açısından garanti kavramı, bir satın alma nedenidir. Bu
nedenle markanın sağlayacağı garanti sayesinde marka imajı kuvvetlenecek, satışlar daha üst
seviyelere ulaşacak, bunun sonucunda da firmanın saygınlığı yükselecektir. İşletme garantisinin
süreklilik göstermesi, marka imajının da süreklilik göstereceğinin belirtisidir. Mamule ilişkin
bir garantinin söz konusu olabilmesi için, işletmenin her konuda sorumluluğu üstlenmesi
gerekmektedir.
Son yıllarda piyasada yer alan mamul ve marka sayısındaki hızlı artış, tüketicilerin istek ve
gereksinimlerinin çeşitlenmesi ve mamul-marka konusunda bilgi akışkanlığının kazanılması
sonucu tüketicide marka konusunda garanti arama bilinci oluşmuştur. Tüketici açısından
güvenilir bulunan mamul kalite vb. özelliklerinin yanı sıra koruma işlevini de
gerçekleştirecektir. Markanın koruma işlevi çift yönlü bir olgudur. Birincisi marka taşıyan bir
malın tüketicinin korunmasını sağlamasıdır. İkincisi ise üretici işletmenin mamul satışlarını
arzu edilen düzeyde tutma çabasını göstermesidir. İnsanın daha iyi ve rahat bir yaşam düzeyine
ulaşma istemi var olduğu sürece her alanda olduğu gibi, pazarlama faaliyetlerinde de yenilik ve
arayış sürdürülecektir.
Gereksinimleri ve istekleriyle bu yenilik ve arayışı, mamul ve markalarda sürdüren günümüz
tüketicisi firmalar karşısında avantajlı bir duruma geçmiş ve isteklerini pazara dikte eden bir
görünüm kazanmıştır. Bir mamulü diğerlerinden ayıran, mamulün yararlarını ve kalitesini
sembolize ederek hatırlanmasına katkıda bulunan marka, mamul stratejisinin yanı sıra
pazarlama bileşenlerinin başarısı da direkt olarak etkileyebilmektedir. Pazarlama faaliyetlerinin
yürütülmesinde tüketicinin istek ve gereksinimlerini göz ardı eden birçok işletme, ikame
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mamullerinin homojenliği nedeniyle rekabet karşısında güç durumda kalmakta ve yeterli bir
direnme gösteremez ise pazardan silinmektedir.
Başka bir alternatif, mamulün yeni bir marka ve imaj ile yeni pazar arayışını sürdürmesi
olmaktadır. Böylesi bir güçlüğü yaşamak yerine, zamanında gerçekleştirilen hedef pazardaki
tüketicileri ve onların isteklerini tespite yönelik tüm çalışma ve araştırmalar, firmanın yeni
pazar arayışlarına yönelmemesi ve tüm yoğunluğu ile hedef pazardaki mamul ve marka imajını
kuvvetlendirmesi olarak pazarlama faaliyetlerine yansıyacaktır. Firmaların bu doğrultuda
tüketicilere sunmuş olduğu bazı hizmet ve servisler bu garantiyi destekleyici nitelikte olmakta
ve satın alma sonrası değerlendirmede, tüketicinin kendini olası bir olumsuzluğa karşı güven
içinde hissetmesine yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle marka önemli bir güvence olgusunu
temsil etmekte ve tüketicinin psikolojik, ekonomik ve hukuksal açıdan da kendini rahat
hissetmesine yardımcı olmaktadır.
Her mamul kategorisi için satın alma karar sürecinde markanın önemliliğinin aynı düzeyde
gerçekleşmesini beklemek her şeyden önce ussal değildir; örneğin, ekmek, şeker, tuz vb.
Tüketicinin satın alımı karşısında davranış tekrarını göstereceği bir markayı seçmesi, her zaman
o markanın farkındalığının ve tanınmışlığının bilincinde olduğunu göstermez. Buna karşın
tercih edilen mamul, eğer gelir seviyesi ile bağlantılı olarak, uzun süre kullanımı söz konusu
olan bir mamul ise; markanın imajı, tanınmışlığı tüketiciye yardımcı olacaktır.
Bu nedenle homojen ikame mamuller arasından bir markanın seçilebilmesi, öncelikle
firmanın markaya ilişkin hedef pazarda uygulamakta olduğu marka stratejilerinin başarısına da
dayalıdır. Firmanın markayı hedef pazarda konumlandırma konusunda göstereceği özen,
varlığına ve temsil ettiği kaliteye doğru artan bir motivasyonla tüketici üzerinde pozitif bir etki
yaratmaktadır.
Yaratılan bu etki aracılığıyla, üretici firmalar tarafından hedef pazar ve potansiyel tüketicileri
tanımlayabilmek için gerçekleştirilen marka ve mamule yönelik imaj araştırmaları daha sağlıklı
yürütülebilmektedir. Tüketiciler farklı mamul kategorilerinde olduğu gibi, aynı mamul grubu
içindeki markalar arasında da bir ayrım yapma zorunluluğunu hissetmektedirler. Bunun
nedenleri;
 Alternatif mamuller arasındaki fiziki yapı ve biçim farklılıkları
 Tutundurma faaliyetleri ve özellikleri reklam çabaları ile her bir markanın farklı tüketiciye
hitap ettiği inancının kabul ettirilmiş olması
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 Tüketicinin alternatif markalardan her biri ile belli bir sosyal sınıf arasında bağlantı kurma
eylemidir. Her markanın mamule yönelik bir görüntüsü, tasarımı, fiyatı, özendirme çabaları
değişkendir ve üretici firmanın pazardaki ölçek büyüklüğüne göre farklılık gösterir.
Homojen bir mamul grubunda örneğin, fiyatı diğerinin üç katı olan marka için böylesi bir
marka görüntüsü ve imajı geçerliliğini koruyamaz ve yaygın bir pazarlama ifadesiyle bu marka
rafta kalır. Bu grupta değerlendirilebilecek olan mamullerin marka özellikleri ve işlevleri ne
olursa olsun, tüketici açısından satın alma karar sürecinde yaratacağı kuşku ve kararsızlık,
markanın etkinliğinden söz edilememesi anlamına gelecektir. İnsanlar markaları insanları
gördükleri gibi görürler. Duymaları, koklamaları tat almaları da böyledir.
Duyuları ile görürler, inançları ile tepkileri değerlendirir ve tüm deneyimlerinin bütünlüğü
ile karar verirler. Çünkü marka bireysel olduğu kadar aynı zamanda da paylaşılmış tecrübeler
olup, tüketicinin zihnindeki bir algı olarak ortaya çıkar. Markanın etkinlik olarak
özümlenmesinde göz ardı edilmemesi gereken davranışı yönlendiren psikolojik-sosyolojikdemografik etmenler, kişiden kişiye farklı değerlerle ifade edilebileceği için sonuca ulaşmak
güçtür. 16 Güvenlik analizi araştırmalarını yönetenler markayı, kâr ve iyi niyetin bir birleşimi
olarak değerlendirmektedirler. Pazarlamacılar ise markayı kâr ve tüketicinin tüketim talebi ile
direkt bir ilişki olarak incelemekte ve bu değerlemeyi genel kabul görmüş metotlarla
değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu metotlar,
 Maliyet metodu
Mevcut bir marka ya da mamul varlığına sahip olmanın gelecekteki yararları, alternatif
kaynağa bakarak maliyet hesaplama yolu ile bir marka ya da mamulün ölçülebileceğini ifade
eder.
 Pazar metodu
Pazardaki bir markanın değerini benzer bir marka kesitinin değeri ile tanımlayarak pazar
değerini tespit etme fikrine dayalıdır.
 Iskontolu gelecekteki nakit akış metodu
Markaya sahip olunduğu zaman elde edilecek gelecekteki nakit akışlarına yoğunlaşan
metoda göre, markanın o günkü net değeri, gelecekteki nakit akışından bir indirim oranı
uygulayarak elde edilir.
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 Mevcudu kullanma metodu
Markanın gücüne göre tespit olunan bir çarpan ile markanın mevcut nakit akış ve
kazançlarına uygulanır. Pazarlama yöneticilerine kolaylık sağlayan bu yöntemleri aracılığıyla
değeri belirlenen markanın; marka yöneticilerince kullanılan bu değerlerinin, işletme yönetimi
ve politikalarına katkısı bulunmaktadır. Pazara yönelik sunum ve alınacak kararlarda kullanılan
bu değerler, markanın kârlılığının belirlenmesi, markalar arası kıyaslama, marka yatırım
stratejisi, kaynak tahsisi, yönetim bilgisi, marka uzantısı ve uluslararası pazarlama
kararlarından meydana gelmektedir.
Tüketici satın alımlarındaki tercih değişimlerinin 80'li yıllarda uygulanmaya başlanan
ekonomi politikaları ile yakından bir ilgisi olduğu gerçektir. Özellikle ithal mallarına karşı
duyulan ve bazı nedenlerle yıllar içinde bastırılmış olan ilginin açığa çıkmasına neden olan bu
uygulamalar, birçok tüketim mamulünde marka arayışına neden olmuştur. 21. yüzyılın
eşiğindeki dünyada meydana gelen tüm değişimlerin, Türk insanı üzerinde de tartışmasız
etkileri bulunmaktadır. Öncelikle kültür alanında yaşanan bu etkilenmenin bazı yönleri ile
erken gelişmesi, sağlıksız yapılanmasına neden olmaktadır. Bilindiği gibi kültür, insanlar
tarafından meydana getirilen örf-adet, tutum, inanç, ahlak, sanat ve semboller gibi maddi ve
manevi değerler bütünlüğüdür. Kültürel birikim, tecrübe ve öğrenme ile doğru orantılı olup,
nesilden nesile geçmektedir.
Aktarılan bu kültürel değerler, zaman içerisinde farklı değişikliklere uğramaktadır. Kültürün
maddi ve manevi olmayan bu unsurlarında meydana gelen bu değişimler, toplum üyelerinin
hayat biçimlerini şekillendiren yeni teknik uygulamalar ve teknolojilerle birlikte yeni siyasi ve
ekonomik bakış açıları, yeni yerleşim tarzları, inanç ve 17 kanaat değişiklikleri, yeni komşuluk
ve arkadaşlık ilişkileri, yeni ticaret anlayışı ve tüketim modellerini de gündeme getirmektedir.
Sözü edilen değişimler sonucu özellikle tüketim malları açısından iyi bir potansiyel oluşturan
Türk pazarı, birçok yerli ve yabancı firma tarafından paylaşılmaktadır.
Bu mamul ve markaların bazıları hakkında potansiyel tüketicilerin hiç bir bilgisinin
olmamasının yanı sıra, ailenin tüketim alışkanlıkları içerisinde hiç yer almamış ya da kısmen
tanınıyor olması da olayın bir diğer yüzünü yansıtmaktadır. Bu değişim içerisinde yer alan
birçok

firmanın

tüketicileri

etkileyerek

ihtiyaçları

olmadığı

halde,

onlarda

bazı

gereksinimlerinin karşılığı gibi duygular uyandırmaları ya da zorunluluk göstermeyen birçok
mamule karşı istek duymalarının sağlanması yönünde medyada oluşan yanlış yönlendirmeler
tüketim eğilimlerinin değişmesini körüklemiştir.
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Bunun sonucunda da satın aldıkları karşısında bazen psikolojik doyum elde eden ama çoğu
zaman fiziksel doyuma ulaşamayan bir tüketici kitlesi oluşmuştur. Yaşanılan bu
duyumsuzluklar bireyleri maddi-manevi ölçütlerde etkilediği gibi, aşırı ve gereksiz talep
artışları ile enflasyonu da körükleyen bir görünüm sergilemektedir. Hızlı değişim ve olası
gelişmelerden etkilenen tüketim alışkanlıklarını etkileyen diğer bir unsur da "moda"
olmaktadır.
Moda, insanları yakından ilgilendiren tarihsel süreçte hep var olan ve kuşaklar arası
çatışmalara neden olan bir kavramdır. Moda birden ortaya çıkarak tüm değerleri alt üst eden bir
olgu değildir. Modanın yayılması ve kabul görmesinde reklam aracılığıyla verilen çabaların
önemi büyüktür. İyi koordine edilen ve tüketici kitlelerini etkilemek üzere hazırlanmış olan
reklamlarla, tanıtımı yapılan markaların tüketimi için önemli bir adımın atıldığı da gerçektir.
Yeni bir modanın yayılması için kuşkusuz en iyi araç reklamdır. Günümüzde moda giyimle
sınırlı olmaktan çıkmış, mobilyadan döşemeye, arabadan mimariye kadar her alana yayılmıştır.
Teknolojinin gün geçtikçe gelişip büyümesi, yeni iş olanaklarının sağlanması, yükselen hayat
standardı ile birlikte ekonomik koşulların rahatlaması, kitlelerin daha çok tüketmeye
yönelmelerine yol açmıştır. Kişiler modayı toplumda belli bir statü sağlamak ve statülerini
yükseltmek için kullandıkları bir değişim aracı olarak görmektedir.
Tüketicinin pazardaki satın alma davranışını da yönlendiren moda, marka ve stil olarak
mamul tercihlerinde kendini göstermekte ve satın alma kararlarını etkilemekte, tüketici satın
alma karar sürecinde marka etkinliğinin önemli göstergelerinden biri olmaktadır.
Kültürel değişimlerin bir sonucu olarak satın alma tercihlerinin değişmesiyle özellikle spor
giyime yönelik tanınmış markalar için iyi bir potansiyel pazar olan ülkemizde, 1986 yılından
sonra Franchising uygulaması başlatılmıştır. Franchising denenmiş, kendini kanıtlamış bir
marka altında iş yapan; aynı şekildeki dizaynları, hizmetleri ve ürünleri tüketiciye sunan
firmaların, bu amaçla franchior adı verilen marka sahibine aylık cirolarından %4-6 arası; isim
hakkı (royalty) ödedikleri bir ticari ilişkidir. Bu uygulama, 1985-1990 yıllan arasında yaşanan
markalı mamul arayışının açıklanmasına yardımcı olmaktadır.
Tüketicinin satın alma karar sürecinde markayı önemsediği üzerine yapılan tüm
açıklamalardan sonra, özellikle son yıllarda yaşanan markasız mamullerin, markalı mamullere
tercih edilmesini öneren yeni bir pazarlama stratejisi oluşmuş ve uygulamaya başlanmıştır.
Marka isimlerine ödenen yüksek royaltiler, lisans anlaşmalarında meydana gelen bazı
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aksamalar sonucu, zaman zaman markalı mamul üretimlerinin ve dağıtımlarının sekteye
uğraması, mamul maliyetine eklenen pazarlama faaliyetleri giderlerinin önemli bir oranda
yükselmesi, mamulün satış fiyatını önemli ölçüde etkilemekte dolayısıyla satışlarda
dalgalanmalar meydana gelmektedir.
Gerek pazarı tanımak, gerekse pazarlama sorunlarını çözümlemek amacıyla kullanılan etkin
bir araç olan pazarlama araştırması, genellikle ikincil kaynaklardan elde edilemeyecek özel
durumları, konuları ele alır. Örneğin, tüketici tutumları, yeni mağaza, kuruluş yeri seçimi,
müşteri alışkanlıkları, marka tercihleri vb. Çağdaş pazarlama yönetiminin geniş ölçüde
yararlandığı çok yönlü bir yönetim aracı olarak da görülen pazarlama araştırmalarının öneminin
giderek daha da iyi bir şekilde vurgulanmasıyla, birçok özel araştırma türlerinin geliştirilmesine
olanak çıkmıştır. Pazarlama araştırmasının kapsamına giren ve genelde ilgi alanları olan konu
adı ile anılan araştırma türlerini şöyle sıralamak mümkündür.
 Tüketici araştırması
 Mamul araştırması
 Dağıtım kanalları ve dağıtım giderleri araştırması
 Reklam araştırması
 Satış araştırması
 Fiyatlama araştırması
 Pazar analizi
 Güdü araştırması
 Ambalajlama araştırması
 Dış pazar araştırması

243

Uygulamalar
1)

Satın alma karar süreci neye göre farklılık gösterir ve tüketici satın alma karar süreci

hangi aşamalardan oluşur açıklayınız.
Çözüm:
Satın alma karar süreci, tüketicinin satın almaya karar verdiği ürün/hizmete göre
farklılık gösterir. Tüketici satın alma karar süreci beş aşamalıdır. Bu aşamalar sırasıyla;
ihtiyacın ortaya çıkması, alternatiflerin belirlenmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın
alma kararının verilmesi ve satın alma sonrası davranışlardır.
2)

Tüketiciler için bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan durumlardan 5 tane örnek

veriniz.
Çözüm:
Tüketiciler için bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan durumlardan örnek
verecek olursak şu şekilde bir sıralama yapabiliriz: bir önceki çözümün tükenmesi, mevcut
çözümden memnun olmamak, değişen aile özellikleri, mali beklentiler ve başka ihtiyaçların
ortaya çıkması.
3)

Karar verme sürecinde tüketicilerin karşılaştığı durumlar nelerdir açıklayınız.

Çözüm:
Karar verme sürecinde tüketiciler üç durumdan biriyle karşılaşırlar. Bunlar: memnun
olma, kısmen memnun olma ve memnun olmamadır.
4)

Tüketiciler kaç tür satın alma davranışı sergilerler açıklayınız.

Çözüm:
Tüketiciler, deneme ve tekrarlanan alışverişler olmak üzere iki çeşit satın alma
davranışı gösterirler. Özellikle ilk kez satın alınan ürünlerde tüketici, küçük miktarları tercih
ederek deneme satın alımı olarak isimlendirilen davranışı uygular. Deneme satın alımının
amacı satın alınan yeni ürünün kullanım yoluyla değerlendirilmesidir. Hemen hemen her
tüketici ilk kez kullanacağı ürün için bu tip bir satın alım davranış sergiler. Deneme kullanımı
sonucu tüketici yeni ürünün ihtiyacını önceden kullanılan ürünlerden daha iyi giderdiğine
inanırsa ürün tekrar satın alınır. Tekrarlanan satın alımlar sonucu ürüne bağımlılık gelişir. Bu
sonuç da tekrarlanan satın alımların deneme alışverişlerinden farklı olarak daha büyük
miktarlarda yapılması ve tüketicilerin ürünün ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili hiç bir
tereddüt olmaması nedeni ile firmaların arzuladığı bir durumdur.
5)

Pazarlama araştırmasının kapsamına giren ve genelde ilgi alanları olan konu adı ile

anılan araştırma türlerinden bazılarını belirtiniz.
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Çözüm:
Pazarlama araştırmasının kapsamına giren ve genelde ilgi alanları olan konu adı ile
anılan araştırma türlerini şöyle sıralamak mümkündür.
 Tüketici araştırması
 Dağıtım kanalları ve dağıtım giderleri araştırması
 Reklam araştırması
 Satış araştırması
 Güdü araştırması
 Ambalajlama araştırması
 Dış pazar araştırması
6)

Tüketici karar verme sürecini etkileyen faktörler içerisinde yer alan zaman faktörünü

açıklayınız.
Çözüm:
Zaman tüketicinin en değerli kaynağıdır. Ekonomik bir değişkendir ve çeşitli
eylemlerimiz için zamanı bölümlere ayırırız. Tüketici belli bir eylem için ayırdığı zamandan
en üst düzeyde yarar sağlamak ister. Bireylerin zamanı kullanım biçimleri değişiklikler
gösterir. Kimileri zamanı daha bol ve rahat kullanırken, kimileri koşuşturarak kullanır. Karar
verme sürecinde zaman en etkili unsurdur. Ailenin işlevleri arasında neslin sürdürülmesi,
çocukların bakımı ve yetiştirilmesi gibi etmenlerin sayılmasına karşın, tüketici karar verme
sürecinin incelenmesinde bunlardan ayrı olarak zaman önem kazanır.
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Uygulama Soruları
1)

Tüketiciler için bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan birçok etken vardır. Bu

etkenler nelerdir belirtiniz.
2)

Tüketici satın alma kararını nasıl gerçekleştirir açıklayınız.

3)

Tüketici karar verme sürecinde etkili olan faktörler nelerdir belirtiniz.

4)

Tüketici karar verme sürecinde etkili olan fiziksel etkiler hangi durumlarla karşımıza

çıkar belirtiniz.
5)

Satın alma karar süreci neye göre farklılık gösterir ve tüketici satın alma karar süreci

hangi aşamalardan oluşur açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici satın alma karar sürecinin temel olarak ele alındığı bu bölümde satın alma karar
sürecinde hangi faktörlerin etkili olduğu veya olabileceği ayrıntılı olarak işlenmiştir.
Tüketicinin satın alma karar sürecinde birçok etken bu durumu tetiklemekte ve etkilemektedir.
Satın alma karar süreci, tüketicinin satın almaya karar verdiği ürün/hizmete göre farklılık
gösterir. Örneğin, sık sık satın alınan gıda ürünlerini alırken basit bir karar verme sürecinden
geçerler, dayanıklı tüketim malı ya da bir yatırım malı satın alırken çok daha karmaşık ve çok
aşamalı bir karar sürecinden geçerler.
Bu bölümde yukarıda sözü edilenlerin yanı sıra tüketici karar alma sürecinin hangi
aşamalardan oluştuğu, ihtiyacın ortaya çıkmasındaki etkenler ve bu bağlamda ortaya çıkan
alternatiflere de değinilmiştir. Tüketici satın alma karar sürecinin aşamalarından söz edecek
olursak öncelikle ihtiyacın ortaya çıkması durumu söz konusudur. Yani böyle bir satın alma
karar sürecinden bahsedilebilmesi için ilk olarak mevcut olan bir ihtiyacın olması gerekir. Daha
sonra sırasıyla alternatiflerin belirlenmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma kararının
verilmesi ve satın alma sonrası davranışlar durumları ortaya çıkar.
Tüketiciler için bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan birçok durum söz konusudur.
Bu durumlara örnek olarak mali beklentiler, yenilik, değişen aile özellikleri, mevcut çözümden
memnun olmamak veya başka ihtiyaçların ortaya çıkması gibi durumlar örnek olarak
gösterilebilir. Tüketiciler ihtiyaçlarını tanımladıktan sonra eğer bekledikleri durum ile
gerçekleşen durum arasında önemli bir farklılık olduğu kanısına varırlarsa karar verme
sürecinin ikinci aşaması olan alternatiflerin belirlenmesi aşamasına geçerler. Alternatif arayışı
sonunda tüketiciler, hangi alternatiflerin mevcut olduğunu belirlerler. Değerlendirme sürecinde
ise tüketiciler belirledikleri alternatifleri karşılaştırarak bir karar verirler. Satın alma kararının
verilmesi durumda ise satın alma kararı verebilmesi için tüketicilerin iki temel bilgiye ihtiyacı
vardır. Bunlardan birincisi, tüketicinin problemini çözecek ürün/hizmetlerin mevcut olup
olmadığı ile ilgilidir. İkinci temel bilgi ise tüketici belleğindeki bilgiler ışığında markalar
arasında bir seçim yaparak "farkında olunan seçenekler seti" ni oluşturur. Son olarak satın alma
sonrası davranışlarda ise tüketiciler, deneme ve tekrarlanan alışverişler olmak üzere iki çeşit
satın alma davranışı gösterirler. Özellikle ilk kez satın alınan ürünlerde tüketici, küçük
miktarları tercih ederek deneme satın alımı olarak isimlendirilen davranışı uygular. Deneme
kullanımı sonucu ise tüketici yeni ürünün ihtiyacını önceden kullanılan ürünlerden daha iyi
giderdiğine inanırsa ürün tekrar satın alınır. Bu durumda da tekrarlanan alışverişler durumu
gerçekleşmiş olur.
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Bu bölümde ayrıca tüketici karar verme sürecinde etkili olan faktörlerde ele alınmıştır.
Gündük hayatımızda kararlarımızı verirken bu aşama da bizleri etkileyen birçok faktör
mevcuttur. Tüketici karar verme sürecini etkileyen faktörler tüketicinin doğru bir satın alma
kararı verip vermediğini sorguladığı bir süreç olması açısından oldukça önemlidir. Bu süreçte
tüketiciler kendilerini isabetli bir karar verdiklerine inandırarak olası bir satın alma sonrası
memnuniyetsizliği ortadan kaldırmak isterler. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: durumsal
etkiler, fiziksel etkiler, sosyal ortam, zaman, amaç, duygusal durum ve kolaylaştırıcı
unsurlardır.
Tüm bunlara ek olarak bu bölümde tüketici karar verme sürecinde en temel sosyal
etkinin marka olduğu konusu üzerinde de durulmuştur. Marka; reklamda, ambalajlarda, satış
görüşmelerinde tüketiciye sunulan mamulün üzerinde yer almakta ve pazarlamacının en somut
temsilcisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal ortam faktörü içinde yer alan marka, tüketici
karar verme sürecinde önemi bir yere sahiptir. Pazarlama faaliyetlerinde etkin ve piyasada
tanınmış olan markalar, modern bir ekonomide satın alımları olumlu yönde etkiler. Tüketicinin
devamlı olarak gereksinim içinde olduğunu hatırlarsak satın alımları da sınırsız sayıda ve çeşitte
olacaktır. İşletmeler tarafından hedef pazarlara sunulan mamul ve markaların tüketicilerin
gereksinimlerini karşılayacak düzey ve kalitede olması, o markanın hedef pazardaki potansiyel
tüm alıcıları kazanması demektir. Rekabete dayalı bir pazarda mamulle birlikte elde edilen
kalite, tüketici ve pazarlamacı açısından önemlidir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma karar süreci aşamalarından biri değildir?

a)

İhtiyacın ortaya çıkması

b)

Alternatiflerin değerlendirilmesi

c)

Satın alma öncesi düşünce

d)

Satın alma kararının verilmesi

2)

Aşağıdakilerden hangisi tüketiciler için bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan

etkenlerden biri değildir?
a)

Bireyin aldığı eğitim

b)

Yenilik

c)

Mali beklentiler

d)

Bir önceki çözümün tükenmesi

3)

Aşağıdakilerden hangisi tüketici karar alma aşamaları içerisinde karar verme sürecinin

ikinci aşamasını oluşturur?
a)

Alternatiflerin belirlenmesi

b)

Alternatiflerin Değerlendirilmesi

c)

Satın Alma Kararının Verilmesi

d)

Satın Alma Sonrası Davranışlar

4)
Aşağıdakilerden hangisi tüketici karar verme sürecini etkileyen faktörler içerisinde yer
almaz?
a)

Durumsal Etkiler

b)

Pazar analizi

c)

Fiziksel Etkiler

d)

Sosyal Ortam

5) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamına giren ve genelde ilgi alanları
olan konu adı ile anılan araştırma türleri içerisine girmez?
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a)

Tüketici araştırması

b)

Mamul araştırması

c)

Pazar analizi

d)

Reklam maliyeti

6)

Aşağıdakilerden hangisi hemen hemen her tüketicinin ilk kez kullanacağı ürün için

gerçekleştireceği bir satın alım davranışıdır?
a)

Deneme satın alımı

b)

Ürün değerlendirmesi

c)

İade süreci

d)

Tekrarlanan satın alımlar

7)

Tüketici karar verme sürecinde en temel sosyal etki aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Reklam

b)

Ürün

c)

Pazarlama

d)

Marka

8)

Satın alma karar süreci aşağıdakilerden hangisine göre farklılık gösterir?

a)

Tüketicinin satın almaya karar verdiği ürün/hizmete göre

b)

Tüketicinin reklamlardan etkilenme boyutuna göre

c)

Tüketicinin belirlediği bütçeye göre

d)

Tüketicinin tercih ettiği markaya göre

Cevaplar:
1-c, 2-a, 3-a, 4-b, 5-d, 6-a, 7-d, 8-a
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11. TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.

Tüketici davranış modellerinin ne olduğu öğrenilecektir.

11.2.

Tüketici davranış modeli konusuna zemin hazırlayan ve temel teşkil eden diğer

örnek modeller konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çoklu değişkenli modeller nedir? Açıklayınız.
2) Marshall’ın Ekonomik modelinde, ekonomik model yararlı bazı varsayımlar
geliştirmiştir. Bunlar nelerdir? Açıklayınız.
3) Pavlovian modeli nedir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tüketici
davranış Tüketici
davranış
modellerinin ile ilgili temel modellerinin ne olduğunu ve
kavramlar
bu başlık altında bulunan
diğer
örnek
modeller
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü sorular ve
alıştırmalar ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Tüketici davranışı



Çoklu Değişkenli Modeller



Howard- Oslund Modeli



Engel, Kollat ve Blackwell Modeli



Veblen'in Sosyo-Psikolojik Modeli



Marshall'ın Ekonomik Modeli



Andreasen Modeli



Nicosia Modeli



Katona Modeli



Pavlovian Modeli
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Giriş
Temel olarak tüketici davranışı denildiğinde, tüketicinin satın alma davranışı
anlaşılmaktadır. Tüketicinin satın alma davranışını açıklamak için çeşitli modeller
geliştirilmiştir. Bu modeller bize satın alma davranışı hakkında daha detaylı bilgiler
sağlamaktadır. Satın alma davranışını açıklamaya çalışan temel modeller farklı sosyal bilim
dallarında geliştirilen ve kendi bilim dalı açısından tüketicinin satın alma davranışını
açıklamaya çalışan modellerdir. Bu bölümde tüketici davranışının ne olduğu, bu davranışa
ilişkin ortaya çıkan çeşitli örnek modelleri açıklayarak bundan sonraki bölümlerin konuları
hakkında da bir fikir edineceğiz.
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11.TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
Temel olarak tüketici davranışı denildiğinde, tüketicinin satın alma davranışı
anlaşılmaktadır. Tüketicinin satın alma davranışını sistematik olarak açıklamak için çeşitli
modeller geliştirilmiştir. Satın alma davranışını açıklamaya çalışan temel modeller farklı sosyal
bilim dallarında geliştirilen ve kendi bilim dalı açısından tüketicinin satın alma davranışını
açıklamaya çalışan modellerdir. Bu konuda somut ve çok güvenilir sonuçlar elde
edilememesine rağmen, tüketici satın alma kararının ortaya çıkmasına kadar geçen işlemler ve
süreçler ile tüketicinin tercihi konusunda önemli mesafeler alınmıştır.
Demografik ve ekonomik özellikler pazarlamacılar için çok yararlı bilgiler vermekle
birlikte tüketicilerin birbirlerinden değişik davranmalarını açıklamaya yeterli olmamaktadır.
Tüketici niçin "A" marka malı, "B" marka başka bir mala tercih etmektedir? Belirli malları,
niçin hep belirli mağazalardan ve hep aynı markalı ürünleri alma eğilimi göstermektedir? Bu
gibi soruların cevaplarını bulmak gerçekten oldukça zordur. Kimi zaman, tüketicinin kendisi
dahi satın alma davranışının gerçek sebeplerini tam olarak anlayamaz.
Satın alma davranışlarının, tüketim alışkanlıklarının gerisinde yatan faktörleri
açıklamanın güçlüğü, konunun karmaşık bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Davranışlar bir yandan tüketicinin bireysel olarak ihtiyaçlarının ve güdülerinin, öğrenme
sürecinin, kişiliğinin, algılamalarının, tutum ve inançlarının etkisiyle; diğer yandan, kişinin
üyesi olarak bulunduğu toplumda, kültür, sosyal sınıf, referans grubu ve aile gibi sosyo kültürel
faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır.
11.1. Çoklu Değişkenli Modeller
Tüketici satın alma sürecinin basit bir eşitlik ile ifade edilmesi pazarlamacıların
geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de en büyük arzularından biri olacaktır. Çoklu
değişkenli modeller tüketici satın alma sürecini etkileyebilen mümkün olduğunca fazla
değişkeni göz önünde bulundurarak daha kapsamlı bir satın alma karar modeli ortaya koymaya
çalışmaktadır. Aslında, çoklu değişkenli modeller lineer veya hiyerarşik diye adlandırdığımız
modellerdir. Bu modellerde tüketicinin çeşitli aşamalardan geçtiği varsayılır. Satın alma süreci
açıklanırken de tüketicilerin çeşitli aşamalardan geçtiğinden bahsedilmişti.
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Çoklu değişkenli modellerin farkı, bu aşamaları etkileyen pek çok faktör tespit edilerek daha
kapsamlı bir satın alma modeli ortaya koymaya çalışmalarıdır. Bu kısımda tüketici
davranışlarını etkileyen çok(lu) değişkenli modeller ele alınmıştır.

11.2. Howard- Oslund Modeli
Bu model ilk olarak 1963’de ABD’de Columbia Üniversitesi’nde John Howard
tarafından kapsamlı bir satın alma davranışı modeli olarak ortaya atılmıştır. Daha sonra Howard
ve Sheth (1969) ve Howard ve Ostlund (1973) tarafından geliştirilmiştir.
Bu modelin hem tüketici satın alma davranışı ve hem de endüstriyel satın alma
davranışlarını açıklayan bir model olduğu iddia edilmiştir. Modelde dış değişkenler adı altında,
işletmenin kurumsal çevresi, toplumsal çevre ve kişisel özellikler yer almaktadır. Satın alma
davranışı, satın alınan ürünlere bağlı olarak (örneğin bir otomobil veya müzik seti), kurumsal
ve sosyal çevreden gelen bilgiler ve kişisel özelliklerden etkilenmektedir. Bir sonraki safha olan
bilgi işleme safhasında önyargı, geçmiş deneyimler vs.de satın alma kararı üzerinde etkili
olmaktadır. Daha sonraki bilişsel ve satın alma süreçleri safhasında ise bireyin güdüleri,
güdülerin kapsamı, bunların yoğunluğu harekete geçer ve satın alma kararına etki ederler.
Kapsam tüketicinin varmak istediği hedefleri, yoğunluk da amacın göreceli önemini ifade
etmektedir.
Howard ve Sheth teorilerini öğrenme teorisi esası üzerine geliştirmekle beraber yine
tüketiciyi bir sorun çözücü olarak görmektedirler. Howard Sheth modeli çok kapsamlıdır. Bu
modelde kapsam değişkenleri ve yapısal değişkenler bulunmaktadır. Kapsam değişkenleri satın
almayı yapan kişinin ‘ne’ düşündüğü (markanın algılanması, kişisel ve durumsal tutumlar,
satılma niyeti ve güven) ile ilgiliyken, yapısal değişkenler satın almayı yapan kişinin ‘nasıl’
düşündüğü, medya seçim süreci, algılama önyargıları vb ile ilgilidir.

11.3. Engel, Kollat ve Blackwell Modeli
Bu model tüketicilerin karar verme sürecinin problemlerin çözümüne rehberlik eden iç
ve dış uyaranların etkisinde olan ardışık bir süreç olduğunu varsaymaktadır. Kültürel etkileri
de dikkate alan model, süreç yönelimli olup; bilgi toplama, bilgi işleme süreci, karar süreci ve
karar süreci değişkenleri olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu modelde tüketici
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davranışları bir karar işlemi olarak ele alınmaktadır. Üstelik Engel, Kollat ve Blackwell
tüketiciyi bir sorun çözücü ve bilgi işlemcisi olarak ele almaktadır.
Bu modelin girdisi tüketicinin duygu organlarıyla algıladığı uyarıcılar, çıktısı ise
davranıştır. Modelin en önemli bölümünü düşünme ve bellekten oluşan merkez kontrol ünitesi
meydana getirmektedir. Yapısal olarak modelde girdiler, merkez kontrol ünitesi, algılama ve
karşılaştırma karar safhaları yer almaktadır. Sosyal ve fiziksel şeklinde ayrımı yapılan girdiler,
duyu organları vasıtasıyla merkez kontrol ünitesine gelirler. Burada girdiler; bilgi, tecrübe ve
inanç faktörlerinin etkisi altında karşılaştırılır ve algılanırlar. Algılamadan sonra gelen karar
işlemi sırasıyla beş safhalı (problemin tanımlanması, alternatiflerin araştırılması, alternatiflerin
değerlendirilmesi, satın alma kararı, satın alma kararı sonuçları) bir süreçtir. Modelde en önemli
bir nokta dış ortamdan gelen uyarıcının, herhangi bir ihtiyacı veya gerçeği 15 tatmin edici
nitelikte ise tüketici tarafından dikkate alınacağı ve işlem göreceği, karşıt durumda ise
algılamanın yapılmayacağıdır.

11.4. Veblen'in Sosyo-Psikolojik Modeli
Veblen’in sosyo psikolojik modeline göre insan, yaşadığı toplumun kültürel
biçimlenmeleri tarafından etkilenen sosyal bir varlık olarak ele alınmıştır. Veblen’e göre ferdin
arzuları ve davranışları büyük ölçüde o anda üyesi bulunduğu grubun ve üyesi olmayı arzuladığı
grubun etkisinde kalacaktır.
Bu bağlamda Veblen aristokratların satın alma davranışlarını incelemiş ve alışverişlerin
büyük ölçüde gösteriş amaçlı olduğu sonucunna ulaşmıştır. Veblen, tüketicinin, ait olduğu
grupta önder olmak, ünlenmek veya kendi grubunu aşarak referans aldığı grubun değerlerine,
standartlarına ulaşmak için satın almada bulunacağı yorumunu yapmaktadır. Veblen, insanı,
içinde yaşadığı grup ve kültürlerin standart ve normlarına uyarak hareket eden bir varlık olarak
nitelemektedir. Dolayısıyla insan ihtiyaçları ve istekleri, büyük ölçüde bu grup ve kültür
tarafından belirlenmektedir. Örneğin, işinde terfi alan veya ekonomik alamda ciddi değişim
kaydeden insanların giyim kuşamda, ikamet edilen mahalle ve mekanlarda, yaşam tarzı ve
eğlence alışkanlıklarında belirgin değişikliklerin yaşandığı gözlenmektedir.
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11.5. Marshall'ın Ekonomik Modeli
Tüketicilerin satın alma davranışları ile ilgili iktisadi çalışma yapanlardan biri önde
gelen iktisatçılardan Alfred Marshall’dır. İktisat teorisinin tüketim davranışları konusunda
belirli bir yaklaşımı vardır. Genel itibariyle iktisat teorisi, davranış bilimlerinden oldukça farklı
olarak, insan ihtiyaçlarının nasıl oluştuğu ve değiştiği konusu üzerinde durmaz; temel olarak,
belirli ihtiyaçları ve belirli (sınırlı) bir geliri olan kimsenin, belirli zevkleri ve belirli mamul
fiyatları çerçevesinde parasını nasıl kullanacağı üzerinde durur. Burada model, homoeconomicus yani ekonomik adam varsayımına göre, fayda maksimizasyonu sağlamaya çalışan
tüketiciyi esas alır.
Yine bu modele göre, tüketici sınırlı bir para ile maksimum faydayı sağlamaya
çalışırken azalan marjinal fayda ilkesini göz önünde tutar; bir malın tükettiği son biriminden
elde ettiği tatmin yani marjinal fayda, azalma eğilimi gösterdiğinden, alacağı bir malın marjinal
faydası ile kendisine olan maliyeti (fiyatı) arasında oran diğer mallar için söz konusu olan orana
eşit oluncaya kadar o maldan satın alır. Bu sayede satın alacağı mallardan sağlayacağı toplam
faydayı maksimize edebilir. Diğer bir ifade ile, malların marjinal faydaları oranı malların
fiyatları oranına eşitlendiği zaman tüketici faydasını maksimum kılmış ve dengeye ulaşmış
olur.
Ekonomik model yararlı bazı varsayımlar geliştirmiştir;
 Fiyat düştükçe malın satışları artar
 İkame malın fiyatı düştükçe firmanın ve/veya ikame edilen malın satışı artar.
 Tamamlayıcı malın fiyatı düştükçe, firmanın malının ve/veya tamamlanan malının
satışı artar.
 Tüketici geliri arttıkça, mal giffen mal değilse firmanın malının satışları artar.
 Tutundurma giderleri arttıkça satışlarda artar.
 Hammadde fiyatı artınca son ürünün fiyatı da artar.
Pazarlama alanında bu ekonomik model fazla basit bulunmakta ve tüketim
davranışlarını etkileyen diğer psikolojik ve sosyal faktörler ön plana çıkmaktadır. Zira
ekonomik model ve varsayımlar, mamul ve marka tercihleri konusunda kısmen açıklayıcı
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olabilmektedir. Bu bulguların aksine iktisatçılar, piyasa ve mamul hakkında bilgi toplama
zaman ve maliyetinin tüketiciyi etkilediğini ileri sürerler.

11.6. Andreasen Modeli
Alan R. Andreasen (1965) tarafından geliştirilen bu tüketici davranış modeli, tüketici
davranışını tutum oluşturma ve değiştirme ile ilgili pek çok sosyal psikoloji kavramlarına
dayanarak açıklamaya çalışmaktadır. Andreasen’a göre tutum değişikliğinde en önemli nokta
çok farklı bilgiye maruz kalmadır. Bu maruz kalma gönüllü veya istenmeden olabilir. Bilgi
işleme süreci, girdi, uyarıcı, algılama ve filtre etme, eğilim değiştirme ve muhtemel pek çok
farklı sonuçları içeren bir süreçtir. Andreasen, pazarlama stratejistlerinin olumlu satın alma
kararlarının oluşturulmasında iki temel stratejiden faydalandıklarına inanmıştır, Bunlar Pazar
bölümlendirme ve ürün farklılaştırmadır. Bunlardan birincisi pazarlama çabalarının
tüketicilerin mevcut tutum ve davranışlarına uydurulması yönündeki çalışmaları içerir. İkincisi
ise tüketici tutumlarının değiştirilerek, tüketicinin mevcut ürün, satış noktası vs.yi kabul etmesi
yönünde çabaları içerir.

11.7. Nicosia Modeli
Bu model daha çok, işletmeler ile onun potansiyel tüketicileri arasındaki ilişkiye
odaklanmıştır. İşletmeler, pazarlama araçları ile gönderdikleri mesaj yardımıyla tüketiciler ile
iletişim kurmakta ve tüketiciler de tepki olarak satın alma faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.
İşletme, tüketiciyi etkilemeye çalışırken, tüketici de kararlarıyla işletmelerin sonraki
eylemlerini etkilemektedir. Bu model dört alandan oluşmaktadır. Bu modeldeki dört temel
alanın birinci alanında; tüketici davranışları modelinde etkili olabilecek firma girdileri (mal ve
reklam gibi) ve tüketici özellikleri (kişilik gibi) yer alırken ikinci alanında; tüketicinin bu
girdileri araştırıp değerlendirmesi, üçüncü alanında; bu değerlendirme sonucu olumlu
güdülenme halinde satın alma kararı doğmaktadır. Dördüncü alanında ise; satın almanın
gerçekleşmesi halinde bunun sonuçlarının firma ve tüketiciye bir geri bildirim olarak döndüğü
varsayılmaktadır. Bu geri bildirim daha sonraki firma kararlarını ve tüketicinin tekrar satın
almasını nispi olarak etkileyecektir. Model tüketicinin ürüne karşı tutumunu nasıl geliştireceği
ve tüketicinin kişiliğine neyin etki edebileceği gibi içsel faktörler ile ilgili ayrıntılı açıklama
sunmamaktadır. Örneğin; tüketici, işletmenin gönderdiği mesajları ilginç bulabilir ancak
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inançlarına göre yasak olan bazı şeyleri içermesinden dolayı, mesajın odağındaki işletmenin
ürününü fiili olarak satın almamaktadır.

11.8. Katona Modeli
Katona modelinde tüketicinin davranışının unsurları üç ana grup içinde toplanmaktadır.
(1) Bireyin davranışı veya tepkisi: İktisadi veya gayri iktisadi olabilir. İktisadi anlamda davranış
veya tepki, iş adamının davranışı ve tüketicinin davranışı olarak ikili bir sınıflandırmaya tabi
tutulabilir. (2) Teşvik edici faktörler: Mali olanaklar ve gelir seviyesi gibi tehdit edici yani
sınıflandırıcı yapıda olabileceği gibi gelirdeki değişme veya yeni ihtiyaçların belirmesi gibi
bireyin davranışını zorlayıcı yapıda olabilir. (3) Ara değişkenler: Bunlar bireyin tutumları,
ümitleri, alışkanlıkları gibi sosyo-psikolojik unsurlardır. Tüketici bu unsurları çevreyle 13
ilişkisinden edindiği tecrübeler sonunda kazandığından istikrarlı bir bünyeye sahiptir. Ara
değişkenler zihni bir işlem sonunda tüketicinin etkilendiği teşvik edici faktörler ile davranış
tarzı arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır.

11.9. Pavlovian Modeli
“Pavlovun şartlandırılmış öğrenme konusundaki ünlü deneyine dayanan bir modeldir.
Ünlü deneyde Pavlov deneye aldığı köpeklere, belirli aralıklarla zil sesiyle yemek vermekte ve
bu işlemi uzun süre tekrarlamaktadır. Bu tekrarlardan bir süre sonra Pavlov köpeklere yemek
vermeyi bırakır. Köpekler yemek verilmemesine rağmen, zil sesini duyduklarında kendilerine
yemek verileceğini sanırlar.
Pavlov bu deneye dayanarak öğrenmenin çağrışıma dayanan bir süreç olduğunu ileri
sürmüştür. Pavlov deneyin ilerleyen safhalarında, köpekleri fırtınalı bir havada nehire atmakta;
nehirdeki köpekler bir süre sularla boğuşup nehirden kurtulduktan sonra zil sesi yeniden
duyurulmakta ama bu defa köpekler yemek beklememektedirler. Bu deney, köpeklerin eskisine
nispetle daha güçlü uyarıcılarla şartlandırıldığına ve eski öğrenmenin kaybolduğuna göre
yorumlanmaktadır. Pazarlamacılar bu modele dayanarak tüketicilere belirli markaları tekrara
dayanan bir yöntemle öğretmeye çalışmakta ve tüketicilerin alışkanlık halinde karar vermeye
yöneltmektedirler.
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Uygulamalar
1) Çoklu değişkenli modeller nedir? Açıklayınız.
Çözüm:
Çoklu değişkenli modeller tüketici satın alma sürecini etkileyebilen mümkün
olduğunca fazla değişkeni göz önünde bulundurarak daha kapsamlı bir satın alma karar
modeli ortaya koymaya çalışmaktadır.
2) Marshall’ın Ekonomik modelinde, ekonomik model yararlı bazı varsayımlar
geliştirmiştir. Bunlar nelerdir? Açıklayınız.
Çözüm:
Ekonomik model yararlı bazı varsayımlar geliştirmiştir;
 Fiyat düştükçe malın satışları artar
 İkame malın fiyatı düştükçe firmanın ve/veya ikame edilen malın satışı artar.
 Tamamlayıcı malın fiyatı düştükçe, firmanın malının ve/veya tamamlanan
malının satışı artar.
 Tüketici geliri arttıkça, mal giffen mal değilse firmanın malının satışları
artar.
 Tutundurma giderleri arttıkça satışlarda artar.
 Hammadde fiyatı artınca son ürünün fiyatı da artar.
3) Pavlovian modeli nedir? Açıklayınız.
Çözüm:
Pavlov deneye aldığı köpeklere, belirli aralıklarla zil sesiyle yemek vermekte
ve bu işlemi uzun süre tekrarlamaktadır. Bu tekrarlardan bir süre sonra Pavlov
köpeklere yemek vermeyi bırakır. Köpekler yemek verilmemesine rağmen, zil
sesini duyduklarında kendilerine yemek verileceğini sanırlar.
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Uygulama Soruları
1) Howard- Oslund Modeli kim tarafından ortaya atılmıştır? Bu model neyi
anlatmaktadır? Açıklayınız.
2) Engel, Kollat ve Blackwell Modeli nedir? Açıklayınız.
3) Katona Modeli tüketici davranışları hakkında bizlere ne gibi bilgiler vermektedir?
Açıklayınız.
4) Nicosia Modeli daha çok hangi kavramlar üzerinde yoğunlaşmıştır? Yazınız.
5) Marshall’ın ekonomik modelinin geliştirdiği varsayımlar nelerdir? Yazınız.
6) Veblen'in Sosyo-Psikolojik Modeli insanı nasıl ele almıştır? Açıklayınız.

265

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Temel olarak tüketici davranışı denildiğinde, tüketicinin satın alma davranışı akla
gelmektedir. Tüketicinin satın alma davranışını sistematik olarak açıklamak için çeşitli
modeller geliştirilmiştir. Satın alma davranışını açıklamaya çalışan temel modeller farklı sosyal
bilim dallarında geliştirilen ve kendi bilim dalı açısından tüketicinin satın alma davranışını
açıklamaya çalışan modellerdir. Bu modeller bize tüketicinin satın alma davranışı hakkında
detaylı bilgiler vererek konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Yukarıda da
bahsettiğimiz gibi Tüketici niçin "A" marka malı, "B" marka başka bir mala tercih etmektedir?
Belirli malları, niçin hep belirli mağazalardan ve hep aynı markalı ürünleri alma eğilimi
göstermektedir? Bu tarz sorular tüketici hakkında bizim aklımızda çeşitli fikirler yaratmaktadır.
Lakin bu gibi soruların cevaplarını bulmak gerçekten oldukça zordur. Kimi zaman, tüketicinin
kendisi dahi satın alma davranışının gerçek sebeplerini tam olarak anlayamaz. Kısaca satın alma
davranışına neden olan faktörler karmaşık bir yapıya sahiptir. Satın alma davranışlarının,
tüketim alışkanlıklarının gerisinde yatan faktörleri açıklamanın güçlüğü, konunun karmaşık bir
yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. İşin içinde insan faktörünün bulunması bu
davranışları yeterince karmaşıklaştırmaktadır. Davranışlar bir yandan tüketicinin bireysel
olarak ihtiyaçlarının ve güdülerinin, diğer yandan, kişinin üyesi olarak bulunduğu toplumda,
kültür, sosyal sınıf, referans grubu ve aile gibi sosyo - kültürel faktörlerin etkisiyle ortaya
çıkmaktadır. Satın alma davranışının meydana gelmesi yukarıda da belirttiğimiz gibi çeşitli
faktörlere dayanmaktadır.

Tüketicinin

satın alma davranışını açıklamaya çalışmak adına birçok farklı model geliştirilmiştir. Bu
modeller hem tüketici hakkında hem de satın alma davranışı için yapmış olduğu eğilimler
hakkında ortaya mantıklı fikirler koymuştur. Bu ünitemizde tüketici davranış modelleri ile
tüketicilerin istekleri doğrultusunda meydana getirdikleri satın alma davranışları hakkında bilgi
edindik. Örneğin, Veblen’in sosyo psikolojik modeline göre insan, yaşadığı toplumun kültürel
dünyası tarafından etkilenen sosyal bir varlık olarak ele alınmıştır. Veblen’e göre ferdin arzuları
ve davranışları büyük ölçüde o anda üyesi bulunduğu grubun ve üyesi olmayı arzuladığı grubun
etkisinde kalacaktır. Yani eğer ki birey bir topluma üye ise o toplumun değer yargılarını
benimseyecek ve o değer yargılar üzerinden hareket edecektir. Diğer bir taraftan birey bir gruba
üye olmak istiyorsa da o grubun değer yargılarını içselleştirerek tavır ve tutumlarını o yönde
geliştirecektir. Başka bir modele değinecek olursak Alan R. Andreasen tarafından geliştirilen
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Andreasen modeli, tüketici davranışını tutum oluşturma ve değiştirme ile ilgili pek çok sosyal
psikoloji kavramlarına dayanarak açıklamaya çalışmaktadır. Andreasen’a göre tutum
değişikliğinde en önemli nokta çok farklı bilgiye maruz kalmadır. Bu maruz kalma gönüllü
veya istenmeden olabilir. Birey yaşadığı çevrede birçok bilgi edinme fırsatı elde edebilir ve bu
edinmiş olduğu bilgiler bireyin tutum ve davranışlarında değişik meydana getirebilir. Tüketici
davranışı modelleri tüketicilerin satın alma davranışını açıklamak için çeşitli modeller ortaya
koymuştur. Bu modelleri isim olarak özetleyecek olursak; Çoklu Değişkenli Modeller,
Howard-Oslund Modeli, Engel-Kollat ve Blackwell Modeli, Veblen'in Sosyo-Psikolojik
Modeli, Marshall'ın Ekonomik Modeli, Andreasen Modeli , Nicosia Modeli, Katona Modeli
ve Pavlovian Modeli ‘dir. Bu modeller sayesinde tüketiciyi satın alma davranışına iten
faktörleri çeşitli yönlerden ele alıp değerlendirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bu faktörler satın
alma davranışı hakkında bize başka veriler de sunarak farklı bir pencereden olaya bakmamıza
da yardımcı olmuştur. Bu tüketici davranış modelleri sayesinde birey, bireyin eğilimleri, tavır
ve tutumları ve bu tavır ve tutumların hangi durumlarda ortaya çıktığı ve değiştiği konusunda
detaylı bilgi sahibi olmuş bulunmaktayız.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranış modelleri arasında yer almaz?
a) Nicosia Modeli
b) Katona Modeli
c) Pavlovian Modeli
d) Maslow’un Gereksinme Derecelemesi Yaklaşımı
2) Aşağıdakilerden hangisi davranışların etkilenerek ortaya çıkmasına yardımcı olan
faktörlerden biri değildir?
a) kültür
b) sosyal sınıf
c) örgütleme
d) referans grubu
3) Aşağıdakilerden hangisi Engel, Kollat ve Blackwell Modelini oluşturan 4 ana
bölümden biri değildir?
a) bilgi toplama
b) strateji belirleme
c) bilgi işleme süreci
d) karar süreci
4) Aşağıdakilerden hangisi Katona modelinin 3 ana unsurundan biri değildir?
a) Kanıta dayalı yönetim sistemi
b) Bireyin davranışı veya tepkisi
c) Teşvik edici faktörler
d) Ara değişkenler
5) Aşağıdakilerden hangisi “Bu model daha çok, işletmeler ile onun potansiyel
tüketicileri arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. İşletmeler, pazarlama araçları ile
gönderdikleri mesaj yardımıyla tüketiciler ile iletişim kurmakta ve tüketiciler de tepki
olarak satın alma faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. “ tanımına ait olan modeldir?
a) Pavlovian Modeli
b) Nicosia Modeli
c) Katona Modeli
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d) Veblen’in sosyo- psikolojik modeli
6) Aşağıdakilerden hangisi Marshall’ın Ekonomik model yararlı varsayımlarından biri
değildir?
a) Fiyat düştükçe malın satışları artar
b) İkame malın fiyatı düştükçe firmanın ve/veya ikame edilen malın satışı artar.
c) Tamamlayıcı malın fiyatı düştükçe, firmanın malının ve/veya tamamlanan malının
satışı artar.
d) İkame malın fiyatı arttıkça firmanın ve/veya ikame edilen malın satışı artar.
Cevaplar:
1-D 2-C 3-B 4-A 5-B 6-D
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12. TÜKETİCİ ALGILAMALARINA YÖNELİK MARKA
DEĞERLENDİRMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.

Tüketici algılamalarına yönelik marka değerlendirmesi öğrenilecektir.

12.2.

Tüketici algılamalarında markanın hangi boyutta olduğu öğrenilecektir.

12.3.

Markanın nasıl bir önem teşkil ettiği öğrenilecektir.

271

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Tüketici algılamalarına yönelik marka değeri hangi durumda ortaya çıkmaktadır,
açıklayınız.
2)

Yüksek marka değeri neyi ifade eder belirtiniz.

3)
Aaker tarafından geliştirilen modele göre marka değerini oluşturan boyutlar nelerdir,
açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tüketici
algılamalarına Tüketici
algılamalarına
yönelik marka değerlemesi yönelik marka değerlemesi
ile ilgili temel kavramlar
çerçevesinde
marka
kavramının
boyutları
öğrenilir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü sorular ve
alıştırmalar ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Marka



Yüksek marka değeri



Marka sadakati



Marka farkındalığı



Algılanan kalite



Marka çağrışımları



Markaya ait diğer varlıklar

274

Giriş
Tüketici algılamalarına yönelik marka değeri oldukça önemli bir konuma sahiptir. Marka
değeri, tüketici bir markaya aşikâr olduğunda ortaya çıkmakta ve bu markanın lehinde, güçlü
ve hafızasında markayla ilgili özel bir yer ayırdığında ortaya çıkmaktadır. Aaker tarafından
geliştirilen modelde tüketiciler tarafından algılanan marka değeri bazı boyutlardan
oluşmaktadır. Bunlar marka sadakati, marka farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrışımları
ve markaya ait diğer varlıklardır. Bu bölümde markanın bahsedilen tüm boyutları ayrıntılı bir
biçimde ele alınacak ve bu boyutların tüketici algılamasındaki yeri hakkında fikir edinilecektir.
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12. Tüketici Algılamalarına Yönelik Marka Değerlemesi
Tüketici algılamalarına yönelik marka değeri, pazarlaması yapılan markaya yönelik olarak
gelişen tüketici tepkisi üzerindeki marka bilgisinin fark gösteren etkisi olarak tanımlanabilir.
Yani tüketiciye dayalı marka değeri, aynı pazarlama karmasına sahip markasız bir ürün ile
markası olan bir ürüne müşterilerin gösterdiği tepki arasındaki farkın karşılaştırması olarak ele
alınmaktadır.
Tüketici algılamalarına yönelik marka değeri, tüketici bir markaya aşikâr olduğunda ortaya
çıkmakta ve bu markanın lehinde, güçlü ve hafızasında markayla ilgili özel bir yer ayırdığında
ortaya çıkmaktadır. Literatüre bakıldığında tüketici algılamalarına dayalı marka değeri
kavramının çok boyutlu bir kavram olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda marka
değerinin bazı boyutları test edilmiş ve araştırılmıştır.
Aaker tarafından 1991 yılında geliştirilen ve uygulamada en fazla kullanılan modelde
tüketiciler tarafından algılanan marka değeri; 4 boyuttan oluşmaktadır. Model, tüketicinin
değer verdiği bu boyutları oldukça ayrıntılı bir şekilde ele aldığından uygulamada çok fazla
kullanılmaktadır.

Bu

boyutlar

müşterilerin

algıladığı

değeri

arttırabilmekte

veya

azaltabilmektedir. Bu dört boyut, tüketicilerin algıladığı marka değerini oluşturmakta algılanan
marka değeri hem işletmenin müşterilerine hem de işletmelere değer sağlamaktadır. İşletmeye
sağlanan değer de sonuç olarak işletmenin pazarlama çabalarına daha fazla kaynak yaratmasına
ve tüketicilerin algıladığı değer boyutlarına daha fazla yatırım yapabilmesine imkân
sağlamaktadır.
Yüksek marka değeri, müşterinin markayla ilgili pozitif ve güçlü duygularının olduğunu,
markayı yüksek kaliteli olarak algıladığını ve markaya sadık olduğunu göstermektedir.
Modelde yer alan boyutlar ve her bir boyutun marka değerine kattığı farklı değerler aşağıdaki
şekilde ayrıntılı olarak görülmektedir.
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Marka Değeri

Marka Sadakati

Marka
Farkındalığı

Algılanan Kalite

Marka
Çağrışımları

Markaya Ait
Diğer Varlıklar

- Pazarlama

- Diğer marka

- Satın alma nedeni

- Bilgi işleme ve

- Rekabetçi

maliyetlerinde

çağrışımlarını

yaratma

hatırlamaya

Avantaj

azalma

etkileme

- Farklılaşma

yardımcı olma

- Ticari itibar

- Aşinalık ve beğeni

/Konumlandırma

- Markayı

- Yeni müşterileri

sağlama

- Yüksek fiyat

Farklılaşma ve

etkileme

- Marka özünün ve

uygulamaya imkan

Konumlandırma

verme

- Satın alma

- Kanal üyelerinin

nedeni yaratma

(farkındalık ve
güven yaratarak)
- Rekabetçi

marka bağlılığının
işareti olma
- Markanın

çekmeMarka Değerine
- PozitifKazandırdıkları
tutum ve
Şekil 19: Marka Değerinin Boyutları ve Her birilgisini
Boyutun
müşterinin

tehditlere tepki

- Büyüme
hisler yaratma
Aaker tarafından geliştirilen
değerlendirme modele göre marka değerini oluşturan boyutlar, yukarıdaki

vermek için

- Büyümealgılanan kalite, marka
şekilde de görüldüğüsetine
üzere,
marka sadakati, marka farkındalığı,
alınmasına
zaman

çağrışımları ve markaya
aitolma
diğer varlıklardan oluşmakta ve her bir boyutun marka değerine
yardımcı
kazandırmak
katığı
farklı değerler bulunmaktadır. Marka değerini oluşturan bu boyutlar ve her bir boyutun

marka değerine kattığı değerler, aşağıda yer alan bölümde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

12.1. Marka Sadakati
Marka sadakati, marka değerinin en temel boyutudur. İşletmenin uzun dönemdeki
başarısında ve karlılığında marka sadakati gösteren müşteriler büyük rol oynamaktadır. Üstelik
müşterilerin belirli bir markaya göstermiş oldukları sadakat düzeyi, marka değerinin
oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle marka sadakatinin yaratılması ve devam
ettirilmesi işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla öncelikle marka
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sadakatinin ne olduğu üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Ancak marka sadakati
üzerine yapılan araştırmalarda karşılaşılan temel zorluk, marka sadakatini tanımlamak ve
ölçmek üzerine odaklanmaktadır.
Marka sadakati, literatür incelendiğinde 3 perspektife göre tanımlanmaktadır ki bunlar;
davranışsal, tutumsal ve tercih perspektifleridir. Davranışsal perspektif, belirli bir marka için
satın alma sıklığı ve miktarına dayalı iken, tutumsal perspektif tüketici tercihleri ve marka
hakkındaki niyetle ilgilidir. Yani marka sadakatinin davranışsal perspektife dayalı olarak
yapılan tanımları, müşterinin markaya olan gerçek sadakatini, satın alma tercihlerine ve
sıklığına yansıması olarak vurgularken, tutumsal perspektife dayalı olarak yapılan tanımlar ise
müşterinin markaya sadık olma niyeti üzerinde durmaktadır. Tercih perspektifi ile ilgili olarak
yapılan tanımlar ise satın alma nedenleri ya da tercihini etkileyebilecek faktörler üzerinde
odaklanmaktadır.
Marka sadakatini marka değeri ile birlikte ele alan Aaker’a göre marka sadakati, “özelikle
bir marka fiyatında ya da diğer ürün özelliklerinde değişiklik yaptığında müşterinin o markadan
başka bir markaya geçiş yapma olasılığını ifade eden durum” olarak tanımlamaktadır. Oliver’a
göre ise marka sadakati, tüketicinin muhtemel değiştirme davranışına neden olabilecek güçlü
etkiler ve pazarlama çabalarına rağmen, tercih edilen bir mal veya hizmeti gelecekte düzenli
olarak satın alma ya da devamlı müşterisi olmaya duyulan derin bağlılıktır. Oliver tarafından
yapılan bu tanım, marka sadakatini tutumsal perspektife göre açıklamaktadır. Diğer yandan
Keller, marka sadakatini, “marka rezonans” ifadesi ile birlikte ele almaktadır.
Marka rezonansı, müşteri-marka ilişkisinin yapısını ve müşterilerin marka ile ne kadar
uyum içinde olduklarını hissetme düzeyi ile ilgilidir. Gerçek müşteri rezonansına sahip
müşteriler, yüksek düzeyde marka sadakatine sahip olan, marka ile aktif ve canlı bir ilişki
kurmak isteyen ve olumlu tecrübelerini diğerleri ile paylaşan kişilerdir. Marka sadakati ile ilgili
olarak yapılan yukarıdaki tanımlar, esasen marka sadakati ve marka değeri arasındaki direkt
ilişkiyi ortaya koymaktadır ve tüm tanımlardan da anlaşılmaktadır ki, marka sadakati, marka
değerini sağlamadaki en önemli unsurdur. Marka sadakati, marka değerine şu şekilde katkılar
sağlamaktadır;



Pazarlama maliyetlerinde azalma,



Ticari itibar yaratma,
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Farkındalık ve güven yaratarak yeni müşterileri etkileme,



Rekabetçi tehditlere tepki vermek için zaman kazandırma.

Marka

sadakatinin

işletmelere

sağladığı

önemli

avantajlardan

biri,

pazarlama

maliyetlerindeki azalmadır. Söz konusu maliyet avantajı, yeni müşterilere yönelik olarak
yapılan yoğun reklam, kişisel satış, satış geliştirme gibi faaliyetlerden sağlanmaktadır. Zira
sadık müşteriler markayı zaten tanıyan, temel zayıflıklarını ve üstünlüklerini bilen kişiler
olduklarından bu kişilere ürünü tanıtma çabaları gereksiz olup, yapılacak olan sadece
ihtiyaçlarının hatırlatılmasıdır. Üstelik mevcut müşterilerin sadık oldukları markayı
değiştirmeye çalışmak rakip işletmeler için oldukça zor ve yüksek maliyetlidir.
Marka sadakatinin işletmelere sağladığı avantajlardan bir diğeri, marka sadakatinin
getirdiği ticari itibardır. Markayla gelen güçlü müşteri sadakati, markanın dağıtım kanalı üyeleri
ve perakendeciler tarafından da tercih edilmesini sağlamaktadır. Marka sadakati, müşterilerin
mağaza seçim kararları üzerinde oldukça etkili bir faktördür. Perakendeciler tüketicilerin
sadakat düzeyinin yüksek olduğu markaları mağazalarında bulundurmak zorundadır. Eğer bunu
yapmazlarsa müşteriler talep ettikleri markaların bulunduğu diğer perakendecileri tercih
edeceklerdir. Yine marka sadakati yüksek olan marka isimleri, işletmenin yeni geliştirdiği
ürünleri markalamada kullanılarak yeni ürünün pazarda kabul edilme ve başarılı olma ihtimalini
artıracaktır.
Marka sadakat düzeyi yüksek olan markalar, özellikle müşterilerin yüksek riskli olarak
gördükleri satın alma durumlarında muhtemel müşteriler için azaltıcı garanti görevi üstlenirler.
Ayrıca yüksek marka sadakati, işletmelere rekabetçi hareketlere cevap verme zamanı
kazandırır. Şöyle ki, rakip rakip bir işletme, daha üstün özelliklere sahip bir ürün geliştirdiğinde,
yüksek marka sadakati bu hareketi karşılayacak veya etkisiz hale getirecek zamanı işletmeye
kazandırmaktadır.
Yukarıda açıklanan tüm nedenlerden ötürü marka sadakati, marka değerini sağlayan diğer
tüm unsurlardan daha önemli bir unsurdur. Bunun nedeni Aaker’a göre, marka sadakatinin
kullanım tecrübesi ile olan ilişkisi yüzünden, diğer marka değeri boyutlarından farklı olmasıdır.
Zira sadakat, müşterinin markayı kullanması ile gelişmekte ve marka farkındalığı ve algılanan
kalite gibi diğer marka değeri boyutlarından farklı olarak, yalnızca müşteri bir ürünü satın
aldıktan ve kullandıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Oysa satın alma ve tüketim, marka
farkındalığı ve algılanan kalite için gerekli değildir. Ve diğer hiçbir marka değeri boyutu, marka
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değeri üzerinde marka sadakati kadar etkili değildir. Bu nedenle işletmelerin ana amacı, hiç
kuşkusuz tam sadık müşterilerin sayısını arttırmaktır. Bu da yüksek bir bilinirlik düzeyine
sahip, güçlü ve eşsiz çağrışımlarla hatırlanan ve kaliteli olarak bilinen bir marka adı yaratma
yoluyla olacaktır. Bu nedenle marka bağlılığı yaratmada tüketicilerin algıladıkları kalite önemli
bir faktördür.

12.2. Algılanan Kalite
Marka değerini oluşturan diğer önemli bir boyut da algılanan kalitedir. Algılanan kalite
genel olarak, “müşterinin bir ürün hakkındaki kapsamlı mükemmellik veya üstünlük yargısı”
olarak tanımlanabilir. Algılanan kalite sürecinin oluşumu sırasında, müşteri, algıladığı hizmet
performansı ile beklentilerini karşılaştırıp bir sonuca ulaşmaktadır. Dolayısıyla algılanan kalite
ürünün gerçek veya objektif kalitesi olmayıp, tüketicinin ürünü sübjektif olarak
değerlendirmesidir.

Algılanan

kalite,

müşterilerin

algılamaları

ile

beklentilerini

karşılaştırmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Algılanan kalitenin işletmelere çeşitli yollardan
sağladığı değerlerin başlıcaları şunlardır;



Müşteriler için satın alma nedeni yaratmak,



Markayı rakip markalardan farklılaştırma ve konumlandırma,



Yüksek fiyat uygulamaya imkan verme,



Dağıtım kanalı üyelerinin ilgisini çekme,



Markanın büyümesine imkan verme.

Bir markanın algılanan kalitesi, müşterilerin değerlendirme süreçlerine hangi markaları
dahil edeceklerini ya da hangi markaları değerlendirme dışı bırakacaklarını ve seçecekleri
markanın hangisi olacağını belirleyerek müşteriler için gerçek bir satın alma nedeni sağlar.
Bunun dışında algılanan kalite, müşterilerin kalite ile ilgili objektif bir değerlendirme yapma
motivasyonlarının olmadığı, bilginin erişilmez olduğu ve müşterinin bilgi elde etmek ve analiz
yapmak için yeterli kaynağa ya da yeteneğe sahip olmadığı durumlarda da satın alma kararını
doğrudan etkileyen temel unsur olmaktadır.
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Algılanan kalite aynı zamanda, daha yüksek pazar payı elde etmek için ürünü
farklılaştırmanın yolu olarak da kullanılmakta; bir markanın temel konumlandırma özelliği,
algılanan kalite boyutundaki konumuna göre belirlenmektedir. Algılanan kalite, yüksek fiyat
veya prestij kategorileri içerisinde bir markanın konumunu farklılaştırmanın temeli ve algılanan
kaliteyle ilişkili fonksiyonel faydaları yansıtan marka kimliğinin tüketiciler üzerindeki etkisinin
bir ölçüsü olmaktadır. Algılanan kalite geliştiği zaman genel olarak müşterilerin marka ile ilgili
algılarının diğer unsurları da gelişmektedir.
Algılanan kalite, yüksek fiyat uygulamasına da imkan vermektedir. Yüksek fiyat ise
karlılığı arttırmakta ve markaya yeni özellikler katabilmek için kaynak sağlamaktadır. Bu
kaynaklar, farkındalığı geliştirme ya da ürünü geliştirecek ar-ge faaliyetleri gibi marka
oluşturma faaliyetlerinde kullanılabilmektedir. Yüksek fiyat sadece kaynak sağlamakla
kalmamakta, aynı zamanda, algılanan kaliteyi de etkilemektedir. Algılanan kalite,
perakendeciler, distribütörler ve diğer kanal üyeleri için de önemlidir.
Bir kanal üyesinin imajını, mamul hattında yer alan ürün ve hizmetler belirlemekte ve bu
nedenle, kaliteli ürünler sunma, kanal üyelerinin imajlarının geliştirilmesi için önemli
olmaktadır. Bu nedenle kanal üyeleri, müşteriler tarafında tercih edilen, aracılar tarafından iyi
gözle bakılan markaları taşımaya isteklidirler. Algılanan kalite, yeni ürün kategorilerine girmek
için marka adını kullanarak, marka genişlemelerine girmekte kullanılmaktadır.
Yüksek algılanan kaliteye sahip güçlü bir marka, algılanan kalitesi düşük olan güçsüz bir
markaya oranla daha fazla genişleyebilecek ve genişleme çalışmaları daha başarılı olabilecektir.
Bir mamul hattında yüksek itibara ve kaliteye sahip ürünler, müşteriler için o hattın kalitesinin
bir işareti olmakta ve bu nedenle olumlu düşünmelerini sağlayarak, marka prestijini
yükseltmektedirler. Mamul hattı uzantılarındaki bu prestijli markalar, müşterilerin marka değeri
ve kalitesiyle ilgili algılarını etkilemekte ve müşterilerin prestijli markalara daha olumlu tepki
vermelerini sağlayarak satın alma sürecini etkilemektedir.

12.3. Marka Farkındalığı
Marka farkındalığı, markanın varlığının tüketicilerin zihnindeki gücü olarak ifade
edilmekte olup; marka değerinin önemli bir parçasıdır. Aaker marka farkındalığıyla ilgili 4
seviyeden bahsetmiştir. Bu seviyeler sırasıyla; “akla ilk gelen marka”, “marka hatırlanırlığı”,
“marka tanınırlığı” ve “markadan habersiz olma” şeklinde olup; son seviyede marka
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farkındalığı bulunmamaktadır. Söz konusu seviyeleri gösteren piramit, Şekil 2’de
görülmektedir ;

Akla İlk Gelen Marka
Marka Hatırlama

Markayı Tanıma

Markadan Habersizler

Şekil 20: Marka Farkındalığı Piramidi

Şekilde görüldüğü gibi marka farkındalık piramidinin en altında “markadan habersizler” yer
almaktadır. Böyle bir durumda müşteriler pazardaki ürün kategorisi içinde söz konusu marka
isminden habersizlerdir; bu nedenle, bu seviyede marka değerinin varlığından söz etmek
mümkün değildir. Diğer bir seviye olan “markayı tanıma” ise marka farkındalığının bir üst
düzeyi olup, müşterinin, daha önce görmüş veya duymuş olduğu markayı diğer markalardan
ayırt edebilmesidir. Bu seviye, müşterinin markayı belirli bir kategoriye sokmak için yeterli
düzeyde bilgi sahibi olması ile açıklanmaktadır.
Marka farkındalığının bir diğer seviyesi “marka hatırlama”dır. Marka hatırlama, belli bir
ürün kategorisi müşteriye ipucu olarak verildiğinde, müşterinin markayla ilgili özellikleri aklına
getirme ve aklında o markaya bir yer verme yeteneğidir. Ancak bunun olabilmesi için
müşterinin markayla ilgili az ya da çok belli bir tecrübesinin olması gerekmektedir. Marka
farkındalığının en üst seviyesi ise akla ilk gelen marka olma seviyesidir. Bu seviye tüm
işletmeler tarafından ideal olarak kabul edilen ve marka değerinin artmasına en fazla katkıda
bulunan seviyedir.
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Marka farkındalığının işletmelere sağladığı çeşitli yollardan sağladığı değerler
bulunmaktadır. Söz konusu değerlerin başlıcaları şunlardır;



Diğer marka çağrışımlarını etkileme,



Aşinalık ve beğeni sağlama,



Marka özünün ve marka bağlılığının işareti olma,



Markanın müşterinin değerlendirme setine alınmasına yardımcı olma.

Marka farkındalığı müşterilerle iletişimdeki ilk adımdır. Marka farkındalığı müşterilerin
markayla ilişkili olguları ve duygularından oluşan ve akıllarında yer alan bir dosyadır. Bu
bilgileri içeren bir dosya olmadan, diğer tüm iletişim çabaları sonuçsuz kalacak ve üstelik söz
konusu bu çabalar gereksiz ve masraflı bir girişim olacaktır. Ancak marka farkındalığı
sağlandığı takdirde yeni marka çağrışımları sağlanabilecektir.Marka farkındalığının sağladığı
rekabetçi avantajlardan biri de markaya karşı müşterinin aşina olması ve beğeni duymasıdır.
Müşteriler aşina oldukları markalardan hoşlanır ve bu markalara güven duyarlar. Sabun ya
da sakız gibi kolayda mallarda, aşinalık satın alma kararını yönlendirmektedir. Gerçekte, kolalı
içecekler ya da yer fıstığı ezmesi gibi gıda ürünlerinin lezzet testleri, söz konusu ürünler
müşteriler tarafından daha önce denenmemiş bile olsa, bilinen markaların değerlendirmeyi
etkilediğini göstermektedir. Marka farkındalığı, aynı zamanda marka bağlılığının da bir
göstergesi sayılabilir.
Zira markaya duyulan güven ve markanın ortalama bir müşteride kullanımı sonucu olumlu
bir duygusal tepki açığa çıkarma potansiyeli olarak tanımlanan marka etkisi, marka bağılığının
temel belirleyicisidir. Marka güveni, marka ve tüketici arasında çok değerli mübadele ilişkileri
yaratmakta, bunun sonucunda gelişen güçlü ve olumlu duygusal tepkiler, yüksek seviyelerde
marka bağlılığına yol açmaktadır.
Marka

farkındalığı,

değerlendirme

setindeki

markalar

hakkındaki

kararları

da

etkilemektedir. Mesela, tüketicilerin yalnızca aşina olunan ve iyi oluşturulmuş markaları satın
alma karar kuralını kabul etmeleri buna örnek olarak gösterilebilir. İyi oluşturulmuş bir tüketici
tutumun yokluğunda dahi, kolayda malların karar alma sürecinde, marka farkındalığının
minimum düzeyde olması bile ürün tercihi için yeterli olmaktadır.
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12.4. Marka Çağrışımı
Aaker marka çağrışımını, “tüketicinin zihninde herhangi bir markaya ait, marka ile ilişki
‘her şey’” olarak tanımlanmaktadır. Keller ise marka çağrışımını, “tüketici hafızasında
markanın yarattığı izlenimle ilişkili olan ve onlar için markanın anlamını içeren diğer bilgilere
dayalı izlenimler” olarak tanımlamaktadır. Marka çağrışımının eşsiz, güçlü ve üstün olması
marka değeri oluşumuna çok büyük katkıda bulunmaktadır. Marka çağrışımının işletmelere
çeşitli yollardan sağladığı değerlerin başlıcaları şunlardır;


Bilgi işleme ve hatırlamaya yardımcı olma,



Markayı farklılaştırma ve konumlandırma,



Satın alma nedeni yaratma,



Pozitif tutum ve hisler yaratma,



Büyüme sağlama.

Marka çağrışımları, tüketici bilgi işleme süreçlerine, özellikle tüketiciler için zor
işlenebilecek bilgilerin ve ancak güç ve pahalı iletişimle anlatılabilecek markaya ilişkin
özellikleri özet hale getirmektedir. Bu anlamda çağrışımlar, tüketicinin hatırlamasına yardımcı
sıkıştırılmış özet bilgiler yaratmaktadır. Kısaca marka çağrışımları, iletişimcilerin markayla
ilgili olarak aktarmakta zorlanacakları düşünce ve fikirlerin daha kolay aktarılmasında yardımcı
olmaktadır. Marka çağrışımı markanın farklılaştırılmasını ve konumlandırılmasını da
sağlamaktadır.
İyi konumlandırılmış bir marka, söz konusu markanın tüketiciler gözünde farklı bir yere
oturtulmasını sağladığından onu rakip markalardan farklılaştıracak ve rakiplerin pazara
girmesini zorlaştırarak önemli bir rekabetçi avantaj sağlayacaktır. Marka çağrışımı, markanın
kullanılması ya da tercih edilmesini sağlayan belirli nitelikleri ya da faydaları içermektedir. Bu
nitelikler ve faydalar, satın alma kararları ve marka sadakati için bir temel oluşturmakta ve
markaya duyulan güveni arttırarak satın alma kararlarını etkilemektedir.
Marka çağrışımları, markayla ve markanın bulunduğu ürün kategorisine karşı tüketicilerde
olumlu duygu ve düşünceler oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Üstelik güçlü marka
çağrışımları işletmelerin geliştirdiği yeni ürünlerle mevcut marka ismi arasındaki uyumu
sağlayarak marka genişleme uygulamalarına destek olmaktadır.
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Uygulamalar
1) Tüketici algılamalarına yönelik marka değeri hangi durumda ortaya çıkmaktadır,
açıklayınız.
Çözüm:
Tüketici algılamalarına yönelik marka değeri, tüketici bir markaya aşikar olduğunda
ortaya çıkmakta ve bu markanın lehinde, güçlü ve hafızasında markayla ilgili özel bir yer
ayırdığında ortaya çıkmaktadır.

2)

Yüksek marka değeri neyi ifade eder belirtiniz.

Çözüm:
Yüksek marka değeri, müşterinin markayla ilgili pozitif ve güçlü duygularının olduğunu,
markayı yüksek kaliteli olarak algıladığını ve markaya sadık olduğunu göstermektedir.

3)

Aaker tarafından geliştirilen modele göre marka değerini oluşturan boyutlar

nelerdir, açıklayınız.
Çözüm:
Aaker tarafından 1991 yılında geliştirilen ve uygulamada en fazla kullanılan modelde
tüketiciler tarafından algılanan marka değeri bazı boyutlardan oluşmaktadır. Bunlar marka
sadakati, marka farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrışımları ve markaya ait diğer
varlıklardan oluşmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

Marka değerinin boyutları içerisinde yer alan en temel boyut hangisidir,

açıklayınız.

2)

Aaker tarafından 1991 yılında geliştirilen ve uygulamada en fazla kullanılan

modelde tüketiciler tarafından algılanan marka değeri kaça ayrılır açıklayınız.

3)

Algılanan kalitenin işletmelere çeşitli yollardan sağladığı değerlerin başlıcaları

nelerdir belirtiniz.

4)

Aaker’ in oluşturduğu modelde marka farkındalığı kaç seviyeden oluşur ve bu

seviyeler nelerdir açıklayınız.

5)

Marka farkındalığının işletmelere sağladığı çeşitli değerler nelerdir

açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici algılamalarına yönelik marka değerlemesinin ele alındığı bu bölümde marka
kavramı ile alakalı tüm boyutlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Öncelikle tüketici
algılamalarına yönelik marka değeri, pazarlaması yapılan markaya yönelik olarak gelişen
tüketici tepkisi üzerindeki marka bilgisinin fark gösteren etkisi olarak tanımlanabilir diyebiliriz.
Tüketici algılamalarına yönelik marka değeri, tüketici bir markaya aşikar olduğunda ortaya
çıkmakta ve bu markanın lehinde, güçlü ve hafızasında markayla ilgili özel bir yer ayırdığında
ortaya çıkmaktadır.
Bu bölümde ayrıca marka kavramının kaç boyutta ele alınabileceği de öğrenilmiştir.
Marka kavramı tüketici algılamalarında önemli bir konuma sahip olduğu gibi kendi içerisinde
de bazı boyutlara ayrılmıştır. Bu boyutlar marka sadakati, marka farkındalığı, algılanan kalite,
marka çağrışımları ve markaya ait diğer varlıklardan oluşmakta ve her bir boyutun marka
değerine katığı farklı değerler bulunmaktadır. Bu boyutlardan kısaca bahsedecek olursak marka
değerinin en temel boyutu marka sadakatidir. Marka sadakatinin yaratılması ve devam
ettirilmesi işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla öncelikle marka
sadakatinin ne olduğu üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Marka sadakati, marka
değerine bazı katkılar sağlar. Bunlar: pazarlama maliyetlerinde azalma, ticari itibar yaratma,
farkındalık ve güven yaratarak yeni müşterileri etkileme ve rekabetçi tehditlere tepki vermek
için zaman kazandırma şeklinde sıralanabilir.
Marka değerini oluşturan diğer önemli bir boyut da algılanan kalitedir. Algılanan kalite
genel olarak, “müşterinin bir ürün hakkındaki kapsamlı mükemmellik veya üstünlük yargısı”
olarak tanımlanabilir. Algılanan kalite sürecinin oluşumu sırasında, müşteri, algıladığı hizmet
performansı ile beklentilerini karşılaştırıp bir sonuca ulaşmaktadır. Algılanan kalite işletmelere
çeşitli yollardan bazı değerler sağlar. Bunlar: Müşteriler için satın alma nedeni yaratmak,
markayı rakip markalardan farklılaştırma ve konumlandırma, yüksek fiyat uygulamaya imkan
verme, dağıtım kanalı üyelerinin ilgisini çekme ve markanın büyümesine imkan verme şeklinde
sıralanabilir.
Yukarıdakilere ek olarak diğer marka boyutlarına değinecek olursak marka farkındalığı
için markanın varlığının tüketicilerin zihnindeki gücü olarak ifade edilmekte olup; marka
değerinin önemli bir parçasıdır diyebiliriz. Marka farkındalığı, değerlendirme setindeki
markalar hakkındaki kararları da etkilemektedir. Mesela, tüketicilerin yalnızca aşina olunan ve
iyi oluşturulmuş markaları satın alma karar kuralını kabul etmeleri buna örnek olarak
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gösterilebilir. Marka farkındalığı ile ilgili 4 seviye belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlardan kısaca
söz edecek olursak bu seviyeler sırasıyla şu şekildedir: akla ilk gelen marka”, “marka
hatırlanırlığı”, “marka tanınırlığı” ve “markadan habersiz olma” şeklinde olup; son seviyede
marka farkındalığı bulunmamaktadır.
Marka çağrımı ise işletmelere çeşitli yollardan bazı değerler sağlar. Bunlardan bazılar
Bilgi işleme ve hatırlamaya yardımcı olma, markayı farklılaştırma ve konumlandırma, satın
alma nedeni yaratma, pozitif tutum ve hisler yaratma ve büyüme sağlama olarak sıralanabilir.
Marka çağrışımları, tüketici bilgi işleme süreçlerine, özellikle tüketiciler için zor işlenebilecek
bilgilerin ve ancak güç ve pahalı iletişimle anlatılabilecek markaya ilişkin özellikleri özet hale
getirmektedir. Kısaca marka çağrışımları, iletişimcilerin markayla ilgili olarak aktarmakta
zorlanacakları düşünce ve fikirlerin daha kolay aktarılmasında yardımcı olmaktadır diyebiliriz.
Marka çağrışımı, markanın kullanılması ya da tercih edilmesini sağlayan belirli nitelikleri ya
da faydaları içermektedir. Bu nitelikler ve faydalar, satın alma kararları ve marka sadakati için
bir temel oluşturmakta ve markaya duyulan güveni arttırarak satın alma kararlarını
etkilemektedir. Marka çağrışımları, markayla ve markanın bulunduğu ürün kategorisine karşı
tüketicilerde olumlu duygu ve düşünceler oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Üstelik güçlü
marka çağrışımları işletmelerin geliştirdiği yeni ürünlerle mevcut marka ismi arasındaki uyumu
sağlayarak marka genişleme uygulamalarına destek olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Aaker tarafından geliştirilen ve uygulamada en fazla

kullanılan modelde yer alan marka değerlerinden değildir?
a)

Marka sadakati

b)

Marka farkındalığı

c)

Marka çeşitliliği

d)

Marka çağrışımları

2)

Aşağıdakilerden hangisi marka farkındalığı içerisinde yer almaz?

a)

Diğer marka çağrışımlarını etkileme

b)

Aşinalık ve beğeni sağlama

c)

Marka özünün ve marka bağlılığının işareti olma

d)

Pazarlama maliyetlerinde azalma

3)

Aşağıdakilerden hangisi algılanan kalite içerisinde yer almaz?

a)

Satın alma nedeni yaratma

b)

Rekabetçi avantaj

c)

Yüksek fiyat uygulamaya imkan verme

d)

Büyüme

4)

Aşağıdakilerden hangisi marka değerinin en temel boyutudur?

a)

Marka sadakati

b)

Marka çağrışımları

c)

Marka çeşitliliği

d)

Marka farkındalığı
290

5) Aşağıdakilerden hangisi marka sadakatinin tanımlandığı 3 perspektiften biri değildir?
a)

Davranışsal perspektif

b)

Tutumsal perspektif

c)

Tercih perspektifi

d)

Düşünsel perspektif

6)

Aşağıdakilerden hangisi algılanan kalitenin işletmelere çeşitli yollardan sağladığı

değerlerden biri değildir?
a)

Ticari itibar yaratma

b)

Müşteriler için satın alma nedeni yaratmak

c)

Yüksek fiyat uygulamaya imkan verme

d)

Dağıtım kanalı üyelerinin ilgisini çekme

Cevaplar:
1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-d, 6-a
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13. ETİK VE TÜKETİCİ ETİĞİ KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.

Etik ve tüketiciği etiği kavramının ne olduğu öğrenilecektir.

13.2.

Tüketici Etiği Oluşumu ve Tüketicilerin Etik Dışı Davranışları ele alınacaktır.

293

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etik kavramı ne demektir? Açıklayınız.
2) Tüketiciler satın alma davranışının çeşitli aşamalarında ahlâk dışı davranışta
bulunmaktadırlar. Bu davranışlar nelerdir?

3) Tüketici etiği nedir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Etik ve Tüketici Etiği

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Etik ve Tüketici etiği Metinler, çözümlü sorular ve
kavramının disiplininin ne alıştırmalar ile konuların
olduğu öğrenilecek.
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Etik



Ahlak



Tüketici Etiği
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Giriş
Etik, insan davranışlarının ahlaki doğruluğunu inceleyen bilimdir. Tüketici Etiği ise
bireylerin ya da grupların ürün ve hizmetleri elde etme, kullanma ve tüketme gibi
davranışlarına rehberlik edecek ahlak ilkeleri ve standartları olarak tanımlanabilir. Bu
kavramlar çerçevesinde insan davranışları, tüketme vb. gibi durumlar daha detaylı ele
alınacaktır.
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13.1. ETİK VE TÜKETİCİĞİ ETİĞİ KAVRAMI
Etik, insan davranışlarının ahlaki doğruluğunu inceleyen bilimdir. Ahlak ile etik
kavramlarının birbirinin yerine kullanılmasına karşın; ahlak, bir toplumda bireylerin uymak
zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır. Ahlak geniş tabanlı ve nasıl davranılması
gerektiğine ilişkin yazılı olmayan standartları içermekte ve bu standartlar yazılı kuralların
temelini oluşturmaktadır. Bir başka deyişle; “Etik, insanların birey ve toplum olarak kurdukları
ilişkilerin temelinde yer alması gereken değer ve yargıları; iyi-kötü, doğru-yanlış gibi
kavramları, ahlaksal açısından araştıran bir felsefî disiplin olarak adlandırılabilir.”

Ahlak bilimi olan etik ise; yararlı, iyi, kötü gibi kavramları inceleyen, birey ve grup
davranışlarının hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu belirleyen ahlaki ilkeler, değerler
ve standartlar sistemidir. Etik kuralların açık ve belirli alana ilişkin yazılı kuralları içermesi
beklenir. Örneğin; sanat etiği, hukuk etiği, pazarlama etiği, tıbbi etik, medya etiği, tüketici etiği
vb. alanlar için ortak kurallar söz konusu olmakla birlikte, her alanın kendine özgü kuralları da
vardır. Bu kurallar, uyması beklenen bireylerin özelliklerine göre değil, evrensel kabul gören
kavramlara dayalı olarak gelişir. Birçok etik sorun, aynı zamanda ahlaki sorunları da içerir.
Pazarlama ve tüketim davranışları açısından bakıldığında ise, etik davranış, normal
koşullarda, hem alıcı hem de satıcı tarafından, iki taraf arasındaki ilişkiler kurulurken ve devam
ederken “ifade edilmesine gerek olmaksızın” anlaşılan bir durumdur. Zira küreselleşme süreci
pek çok alanda olduğu gibi, ekonomide de ulusal sınırları ortadan kaldırmakta; dünya global
bir köy haline gelmektedir. Bunun sonucunda da işletmeler için, binlerce mal ve hizmetin
bulunduğu pazarda yer bulup rekabet edebilmek her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu
durum, tüketicileri de doğrudan etkilemekte; tüketiciler bu kadar fazla mal ve hizmetin
bulunduğu pazarda tercih yaparken sadece üretilen malın kalitesine, fiyatına değil; aynı
zamanda onu üreten işletmelerin etik kurallara uyup uymadığına da dikkat etmektedirler.
Gerçekten de 21. Yüzyılda yeni bir tüketici ile karşı karşıyayız. Bu yeni tüketici profili,
tercihinin manipüle edilmesinden hoşlanmayan, sosyal sorumluluk duygusu ve duyarlılığı
gelişmiş, bu duyarlılıklarına ortak olan firma ve kurumlara daha fazla yönelen, hak ihlâline
uğradığında göstermelik olmayan ve çözüm odaklı hizmet alabileceği tüketici danışma
hatlarına, tüketici merkezlerine rağbet eden, son tahlilde bireysel ve toplumsal olarak hakkını
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arama konusunda eskiye nazaran daha istekli bir portre çizmektedir. İşte bu noktada tüketici
etiği kavramı gittikçe daha fazla kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tüketici Etiği, bireylerin ya da grupların ürün ve hizmetleri elde etme, kullanma ve
tüketme gibi davranışlarına rehberlik edecek ahlak ilkeleri ve standartları olarak tanımlanabilir.
Bu tanım çerçevesinde tüketici etiğinin, tüketim eylemleriyle ilgili davranış ve sonuçlarına
rehberlik etmek üzere genel ahlak ilke ve normlarını dikkate alarak oluşturulması gereği açıktır.
Tüketici etiği ile ilgili çalışmaları dört grupta toplamak mümkündür. İlk gruptakiler etikle ilgili
spesifik tüketici uygulamalarını, ikinci gruptaki çalışmalar tüketicilerin etiksel karar alma
sürecini, üçüncü gruptaki çalışmalar işletmelerin etikle bağdaşmayan uygulamalarına
tüketicilerin tepkilerini, son gruptaki çalışmalar ise farklı kültürlerde tüketicilerin etiksel
yaklaşımlarını incelemektedir.
13.2. Tüketici Etiği Oluşumu
Tüketici etiğinin oluşumunda tüketicilerin kişisel özellikleri ve değerlerinin etkili olduğu
belirtilmektedir. Bu bağlamda tüketiciler sonuca yönelik tüketim davranışı içinde olanlarla
kurallara bağımlı tüketim davranışı içinde olanlar şeklinde iki grup altında toplanabilir. Sonuca
yönelik hareket eden tüketiciler, hem elde edecekleri tatmini hem de tüketim nedeniyle ortaya
çıkan çöp, atık gibi çevresel etkenlerin sonuçlarını göz önünde bulundururken, kuralcı davranan
tüketiciler ise gerek tüketim öncesinde gerekse de sonrasında ortaya çıkan olumsuzlukların
ortadan kaldırılmasında kurallar çerçevesinde hareket ederler
Etik teorilerine göre bireyler, etik konusunda karar durumuyla karşılaştıklarında ahlak
felsefelerinin kurallarına göre hareket ederler. Tüketicileri kişisel değerler yönünden idealist ve
relativist olarak ikiye ayırmanın mümkün olduğu, idealist tüketicilerin kural tabanlı davranışlar
sergilerken relativist tüketicilerin sonuçlara göre hareket ettiklerini vurgulamaktadır. Gerek
relativizmin gerekse de idealizmin tüketici etiğinin oluşumunda etkili olduğunu söylemek
mümkündür. Zira sonuçlara göre hareket eden tüketiciler hem tüketim sayesinde doyuma
ulaşırlar hem de ortaya çıkabilecek çevresel sorunları dikkate alırlar. Diğer taraftan kuralcı
davranışlar sergileyen tüketiciler ise tüketim öncesi ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlukların
yok edilmesinde kurallar çerçevesinde hareket ederler.
Kişisel değerler yanında kişilik özelliklerinin de tüketici etiğinin oluşumu üzerinde
etkileri vardır. Yapılan bir araştırmaya göre pek çok demografik özelliğin etik davranış
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sergilemeyle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Örneğin cinsiyet ve sahip olunan inancın kurallarına
uyma güdüsünün günlük yaşamda etik davranma üzerine önemli etkisinin olduğu saptanmıştır.
13.3. Tüketicilerin Etik Dışı Davranışları
Tüketiciler satın alma davranışının çeşitli aşamalarında ahlâk dışı davranışta
bulunmaktadırlar. Bu aşamalar;
-

Perakendecilerden ürünü satın alma,

-

Ürünü tüketme

-

Ürünü elden çıkarmadır.
Bir kısım tüketiciler ahlâk dışı davranışlarına akılcı bir takım bahaneler bulmak

eğilimindedirler. Bu tüketicilerin kullandıkları söz konusu bahaneler, "Etkisiz Hale Getirme
Teknikleri" kavramıyla ifade edilir. Etkisiz hale getirme (nötrleştirme) teknikleri, belli özel
koşullar altında, ahlâk dışı tüketici davranışını iş ahlâkına uygun normlar haline
dönüştürmektir.

Tüketicilerin, ahlâk dışı davranış normlarının olumsuz etkilerini ortadan

kaldırırken

kullandıkları teknikler, suçluluklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu ahlâk içerikli etkisiz hale
getirme

teknikleri

tüketiciler

tarafından

zamanla

öğrenilerek

etkin

bir

şekilde

kullanılmaktadırlar. Bu nötrleştirme teknikleri şöyle sıralanabilir;

-

Sorumluluğu inkâr etme (kişinin ahlâk dışı davranışın kendi kişisel hatası olmadığını
iddia etmesi),

-

İncinmeyi reddetme (kişinin yanlış davranışın gerçekte ciddi birşey olmadığını iddia
etmesi),

-

Kurban olmayı reddetme (kişinin yanlış yapanların bunu hak ettiğini iddia etmesi),

-

Suçluları ayıplama (kişinin benzer ahlâk dışı davranışta bulunanları suçlaması)

-

Daha fazla sadakat gösterme (kişinin, ahlâk dışı davranışın daha yüksek ideal ve
değerleri gerçekleştirme çabasından kaynaklandığını iddia etmesi) biçimindedir.
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Uygulamalar
1) Etik kavramı ne demektir? Açıklayınız.
Çözüm:
Etik, insan davranışlarının ahlaki doğruluğunu inceleyen bilimdir.

2) Tüketiciler satın alma davranışının çeşitli aşamalarında ahlâk dışı davranışta
bulunmaktadırlar. Bu davranışlar nelerdir?
Çözüm:

Bu davranışlar;
-

Perakendecilerden ürünü satın alma,

-

Ürünü tüketme

-

Ürünü elden çıkarmadır.

3) Tüketici etiği nedir? Açıklayınız.
Çözüm:
Tüketici Etiği, bireylerin ya da grupların ürün ve hizmetleri elde etme, kullanma ve
tüketme gibi davranışlarına rehberlik edecek ahlak ilkeleri ve standartları olarak
tanımlanabilir.
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Uygulama Soruları
1) Ahlak kavramı ne demektir? Açıklayınız.
2) Tüketici etiği kavramı ne demektir? Açıklayınız.
3) Tüketici etiği oluşumunda neler etkilidir? Açıklayınız.
4) Tüketiciler satın alma davranışının çeşitli aşamalarında ahlâk dışı
davranışta bulunmaktadırlar. Bu davranışlar nelerdir? Açıklayınız.

5) Nötrleşme teknikleri nelerdir? Yazınız.
6) Tüketici etiği ile ilgili çalışmaları dört grupta toplamak mümkündür? Bu
gruplar nelerdir? Yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik, insan davranışlarının ahlaki doğruluğunu inceleyen bilimdir. Yani bir insan bir
tavır ve ya tutum sergilediğinde bunun ahlaki doğruluğu etik kavramı tarafından
belirlenmektedir. Ahlak ile etik kavramlarının birbirinin yerine kullanılmasına karşın; ahlak,
bir toplumda bireylerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır. Yani ahlak
kavramı genel olarak toplumun değer yargılarıyla meydana çıkmaktadır ve bu değer
yargılarıyla gelişmeye devam etmektedir.
Pazarlama ve tüketim davranışları açısından bakıldığında ise, etik davranış, normal
koşullarda, hem alıcı hem de satıcı tarafından, iki taraf arasındaki ilişkiler kurulurken ve devam
ederken “ifade edilmesine gerek olmaksızın” anlaşılan bir durumdur. Etik davranış, bireyin bir
işlemi yerine getirirken takip ettiği aşamalar, izlediği yollar vb gibi durumların görülüp
anlaşılmasıdır. Zira küreselleşme süreci pek çok alanda olduğu gibi, ekonomide de ulusal
sınırları ortadan kaldırmakta; dünya global bir köy haline gelmektedir. Küreselleşme sayesinde
insanlar her türlü bilgi, ürün ve üreticiye istedikleri anda ulaşabilmektedirler. Bunun sonucunda
da işletmeler için, binlerce mal ve hizmetin bulunduğu pazarda yer bulup rekabet edebilmek
her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu durum, tüketicileri de doğrudan etkilemekte;
tüketiciler bu kadar fazla mal ve hizmetin bulunduğu pazarda tercih yaparken sadece üretilen
malın kalitesine, fiyatına değil; aynı zamanda onu üreten işletmelerin etik kurallara uyup
uymadığına da dikkat etmektedirler. Bir firmanın etik kurallara uyup uymaması tüketici için
önem teşkil etmektedir. Etik kurallara uyan üreticiler daima bir adım daha önde olmaktadır.
Etik teorilerine göre bireyler, etik konusunda karar durumuyla karşılaştıklarında ahlak
felsefelerinin kurallarına göre hareket ederler. Tüketicileri kişisel değerler yönünden idealist ve
relativist olarak ikiye ayırmanın mümkün olduğu, idealist tüketicilerin kural tabanlı davranışlar
sergilerken relativist tüketicilerin sonuçlara göre hareket ettiklerini vurgulamaktadır.
Tüketicilerin sergilediği tavır ve tutumlar etiksel açıdan farklılıklar gösterebilir. Her tüketici
kişisel değerler açısından aynı olacak diye bir kural yoktur. Tüketicilerin kişisel değerler
açısından farklı olması ortaya çıkardıkları tavır ve tutumların da bu bağlamda farklı olacağının
bir kanıtıdır.
Tüketicilerin etik değerlendirmeler yaparken bireysel tutum ve değerlerinden ziyade
toplumsal değerlerden etkilenme eğiliminde oldukları görülmektedir. Toplumsal değerler
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bireyler üzerinde ister istemez bir etki kurmaktadır. Neticede belirli bir olay bir toplumda sık
gerçekleşiyorsa, etik dışı da olsa bireyler ve toplum tarafından kanıksanabilmekte,
normalleşebilmekte ve etik dışı olarak değerlendirilme düzeyi azalmaktadır. Yani toplum o
olaya alışmakta ve olaya karşı herhangi bir tepki geliştirmemektedir. Diğer yandan etik dışı
olarak değerlendirilse bile tüketicilerin kararları üzerinde bu durum bir dereceye kadar etkili
olmaktadır.
Diğer taraftan, firmaların bir ürünün üretilmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan
tüm faaliyetlerinde etik davranma sorumlulukları vardır. Firmalarda tüketiciler gibi toplumun
genel kabul görmüş kurallarına saygılı olmalı ve kuralları günlük hayatlarında uygulamaya
geçirmeleri gerekmektedir.

Üretim aşamasında işgücünün istismar edilmemesi, kaliteli

hammadde kullanılması, sağlık ve güvenlik unsurlarının her aşamada göz ününde
bulundurulması, fiyatlandırma aşamasında tüketicilerin istismar edilmemesi, firmaların etik
sorumluluklarından bazılarıdır. Firmalar bu ve bu benzeri sorumluluklarını yerine getirdikleri
müddetçe etik ve ahlaki açıdan herhangi yanlış bir durum ortaya çıkmayacaktır.
Yaşamın her alanında olduğu gibi pazarlama ve tüketim alanında da ahlaki ve etik
kurallara uyulması toplumsal düzenin sağlanması açısından çok önemlidir. Çünkü ahlaki ve
etik kurallar toplumun huzuru ve refahı için düzenlenmiş olup uygulanması gereken kurallardır.
Bireyler bu kurallara uymadığı takdirde çeşitli karışıklıklar, olumsuz davranışlar, hoşnut
olmama durumları ortaya çıkacaktır. Pazarlama ve tüketim alanında da etik kurallara uyulması
bir nebze olsun toplum için olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Bir toplumda etik ve
ahlaki kurallara olan uyum ne kadar yüksekse toplumun huzuru da o denli yüksek olacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Tüketici etiği ile ilgili olan çalışmalardan biri değildir?
a) spesifik tüketici uygulamalarını
b) tüketicilerin etiksel karar alma sürecini
c) işletmelerin etikle bağdaşmayan uygulamalarına tüketicilerin tepkilerini
d) Tüketicilerin ürünü elden çıkarmaları
2) Aşağıdakilerden hangisi tüketici etiğinin oluşmasında etkili olan bir faktördür?
a) Kurban olmayı reddetme
b) Suçluları ayıplama
c) Tüketicilerin kişisel özellikleri
d) Sorumluluğu inkar etme
3) Aşağıdakilerden hangisi nötrleşme taktiklerinden biri değildir?
a) Sorumluluğu inkâr etme
b) Kurban olmayı reddetme
c) Daha fazla sadakat gösterme
d) spesifik tüketici uygulamaları
4) Aşağıdakilerden hangisi “insan davranışlarının ahlaki doğruluğunu inceleyen bilimdir.”
bu tanımın karşılığıdır?
a) etik

b) ahlak
c) tüketici etiği
d) ahlaki davranış
5) Aşağıdakilerden hangisi “bir toplumda bireylerin uymak zorunda oldukları davranış
biçimleri ve kurallarıdır.” bu tanımın karşılığıdır?
a) tüketici davranışları
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b) ahlak

c) etik

d) tutum
6) Aşağıdakilerden hangisi “………….. oluşumunda tüketicilerin kişisel özellikleri ve
değerlerinin etkili olduğu belirtilmektedir.” tanımında yer alan boşluğa gelmelidir?
a) Tüketici etiği
b) ahlak

c) tutum

d) strateji

Cevaplar:
1-D 2-C 3-D 4-A 5-B 6-A
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14. TÜKETİCİ HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.

Tüketici haklarının anlamı ve kapsamı çerçevesinde amaçları öğrenilecektir.

14.2. Tüketici haklarının ABD’ de gelişimi, temel tüketici hakları, diğer bazı
ülkelerdeki gelişmeler öğrenilecektir.
14.3. Tüketicinin korunmasının anlamı, kapsamı, nedenleri, amaçları ve araçları
ayrıntılı bir biçimde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)

Tüketicinin korunmasının anlamı ve kapsamı hakkında kısaca bilgi veriniz.
Tüketicinin korunması hareketinin amaçları ve çözüm yolları konusundaki görüşlerde yer alan

3 ana grup nedir, açıklayınız.
3)

ABD’de ortaya çıkan ve ortak özellikler taşıyan ekonomik koşullarda ortaya çıkan üç ayrı

dönem nedir, belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tüketici hakları ile ilgili Tüketici haklarının ne olduğu
temel kavramlar.
çerçevesinde,
tüketici
haklarının anlamı, kapsamı,
amaçları
ve
araçları
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü sorular ve
alıştırmalar ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Tüketici Hakları



Tüketicinin Korunması



Pazarlama



Teknoloji



Hizmet



Satın Alma
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Giriş
İçinde bulunduğumuz dünyada her gün tüketim faaliyetini gerçekleştiririz. Gerek giyim
gerek mağaza alışverişlerinde tüketici konumunda oluruz. Bu faaliyetlerimiz sırasında bazı
haklara sahibizdir. Herhangi bir durumda mağdur olmamak için bu haklarımızı bilmemiz bizi
avantajlı bir duruma sokar. Tüketicinin korunması sorunu, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok
ülkede olduğu gibi ülkemizde de gitgide önemi artan, bu yüzden güncelliğini asla yitirmeyen
konulardan biridir. Bu karmaşık soruna çözüm bulma yolunda devletçe, gönüllü tüketici
gruplarınca, iş dünyasının mesleki kuruluşlarınca ve hatta bireysel olarak işletmelerce yapılan
çalışmalar, yasal ve örgütsel düzenlemeler tüm dünyada hızla artmakta ve gelişmektedir. Bu
bölümde tüketici haklarının ne olduğu ayrıntılı bir şekilde ele alınıp bazı ülkelerdeki gelişim
durumları hakkında bilgi edinilecektir.
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14.1. ANLAMI, KAPSAMI, NEDENLERİ, AMAÇLARI, ARAÇLARI, ABD’DE
GELİŞİMİ, TEMEL TÜKETİCİ HAKLARI, İSVEÇ VE DİĞER BAZI GELİŞMİŞ
ÜLKELERDEKİ GELİŞMELER

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve ürün- tüketici etkileşiminin gerçekleşmesinde önemli
rolü bulunan iletişim uygulamalarında doğru, açık ve anlaşılabilir bilgi aktarımı oldukça
önemlidir. Pazarlama ilkeleri ve uygulamaları kapsamında iletişim uygulamaları ile işletmeler
çok çeşitli kanallar aracılığıyla geniş tüketici kitlelerine ulaşabilmektedir. Günümüz
işletmeciliğinde bütünleşik pazarlama iletişimi olarak adlandırılan ve tüketici etkileşimini
sağlayan bu uygulamaları genel olarak; firmanın piyasaya sunduğu ürünlerini ve bunların
sağlayacağı yararları, ilişkide bulunduğu veya bulunabileceği hedeflere anlatabilmek amacıyla
gerçekleştirdiği ve sistematik bir şekilde ele alınan iletişim çabalarının tümü biçiminde
tanımlamak mümkündür.
Tüketicinin korunması sorunu, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede olduğu gibi
ülkemizde de gitgide önemi artan, bu yüzden güncelliğini asla yitirmeyen konulardan biridir.
Bu karmaşık soruna çözüm bulma yolunda devletçe, gönüllü tüketici gruplarınca, iş dünyasının
mesleki kuruluşlarınca ve hatta bireysel olarak işletmelerce yapılan çalışmalar, yasal ve
örgütsel düzenlemeler tüm dünyada hızla artmakta ve gelişmektedir. Konunun, bir “tüketicinin
korunması hareketi veya akımı” şeklinde ortaya çıkması nispeten yeni olup, özellikle 1969’lı
yılların başlarında A.B.D.‘de kendini göstermiş; sonra, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere
diğer ülkelere yayılmıştır. Avrupa Topluluğu’nda tüketicinin korunması yolunda yapılan hayli
kapsamlı çalışma ve düzenlemeleri incelemeye girmeden önce bu bölümde konu genel olarak
ele alınarak önce tüketiciyi korumanın anlamı, kapsamı, nedenleri ile amaçları ve araçları
üzerinde durulacak; sonra, bu çok yönlü ve çok boyutlu soruna yönelik olarak geniş bir bakış
açısı verilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla da, konunun A.B.D.’deki gelişimi tarihi perspektif
içinde ana hatları gözden geçirilecek ve devletçe benimsenen tüketicinin temel hakları kısaca
açıklanacaktır. Yine bu çerçevede uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapmaya olanak
sağlamak üzere, A.B.D. dışında bu alanda öncü ve ileri durumda bulunan İsveç ile diğer bazı
gelişmiş ülkelerdeki yasal ve örgütsel düzenlemelere değinilecektir.
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14.2.TÜKETİCİNİN

KORUNMASININ

ANLAMI,

KAPSAMI,

NEDENLERİ,

AMAÇLARI VE ARAÇLARI
14.2.1. Tüketicinin Korunmasının Anlamı ve Kapsamı
Tüketicinin korunması, çoğunlukla, mal ve hizmetlerin üretici ve satıcılarının karşısında
nisbi olarak daha zayıf durumda bulunan tüketicilerin pazardaki güçlerini arttırmayı amaçlayan
bir “sosyal hareket veya akım" olarak görülür. Bu yoldaki çok yönlü ve çok çeşitli çalışmalarla;
yasal, örgütsel düzenlemelerin, eğitim ve bilgilendirmenin güçlü taraf olan üretici ve dağıtımcı
işletmelere - özellikle, pazara hâkim büyük işletmelere- karşı bir çeşit denge sağlayıcı,
“düzenleyici güç” oluşturması gerektiği düşünülür.
Aslında tüketicinin konusu, farklı kimselere az çok farklı anlamlar ifade etmektir. Bu konuda çeşitli uzman tanımlarından bazıları şöyle ifade edilebilir:
Kimine göre tüketicinin korunması,
“Alım-satım işleminde güç dengesinin satıcıların lehine olmasından doğan haksızlıklara
tüketicilerin tepkisi ve bu haksızlıkları giderici gayretleridir” Kimine göre,
“Beklentilerini karşılamayan mallardan dolayı biriken tatminsizliklerine çözüm, zararı düzeltme ve iade hakkı arayan tüketicilerin örgütlenmiş çabalarıdır”
Kimine göre de,
‘Tüketicinin, üreticiyi, kendisine ilgi duymakla birlikte, tüketici dünyasını ve gerçeklerini
anlamak için gereken çabayı göstermeyen ve bu yüzden anlamayan, tüketiciden onun ayırt
etmediği farklılıkları ayırt edebileceğini uman bir kimse olarak görmesine dayanır”.
Verilen tanım veya görüşlerin çoğunda tüketicinin korunması kavramından, tüketicilerin
örgütlenmeleri, sosyal bir güç olmaları ve özel veya resmi nitelikte olsun çeşitli kuruluşların
alım-satım işleminde zayıf taraf olan alıcının pazardaki gücünü arttırmaya, onun refahını, sağlık
ve eğitimin gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri anlaşılmaktadır. Böyle olunca da, söz konusu
tanımlarda tüketici üzerinde fazlaca durulmakta; fakat tüketici haklarını korumaya yönelik
kuruluşlara yeterince yer verilmemektedir. Halbuki tüketicinin korunması sadece tüketiciyi
korumayı değil, onunla ilgili örgütlenmeleri ve özellikle ona nasıl yardım edileceğini de içine
almalıdır. İşte bu yöndeki bir görüşe göre, tüketicinin korunması; ‘Tüketici haklarına zarar
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veren uygulamalara karşı bu hakları korumak için hükümetin, işletmelerin ve bağımsız örgütlerin giderek genişleyen faaliyetleri dizisidir”.
Oldukça yaygın bir biçimde kabul gören bu sonuncu görüş, özellikle bireysel olarak tüketici ile işletmenin direkt ilişkisini vurgulamaktadır. Buna göre, tüketicinin korunması sürekli
gelişme gösteren bir kavram olduğu için, çok çeşitli olan boyutlarının genel kabul görmüş bir
dökümü mevcut değildir; ancak, söz konusu direkt tüketici işletme ilişkisi çerçevesinde
tüketicinin korunmasıyla ilgili üç husus temsili niteliktedir:
1.

Doğrudan Doğruya Hakların Kötüye Kullanılmasına Karşı Koruma

Bu, bir malın kullanımından dolayı tüketicinin sağlığına ve can güvenliğine gelecek tehlikeleri olduğu kadar direkt hile ve aldatmalara karşı korumayı da içine alır. Tüketici hakları
savunucuları ile iş dünyası arasında bu tür kötüye kullanmaların önlenmesi konusunda ilke
olarak görüş birliği vardır; sadece korumanın ne derece olması gerektiği yönünde görüş ayrılıkları doğmaktadır. Esasen, tüketicinin korunmasının bu en eski ve en az tartışmalı yönü
üzerinde çoğunlukla sansasyonel biçimde ortaya çıkan kötüye kullanımlardan sonra başta ABD
olmak üzere, gelişmiş ülkelerde hükümetler tedbir alma yoluna gitmişlerdir. (Özellikle, lastik,
otomobil ve et konularında olduğu gibi).

2.

Yeterli Bilginin Sağlanması

3.

Bu husus tüketicilerin ekonomik çıkarlarıyla ilgilidir; burada temel sorun,

tüketicinin bilgi edinme hakkının, ona aldatılmamanın da ötesinde, akıllıca satın alma
kararı vermesini garantileyecek şekilde malın kullanım özelliklerine ilişkin bilginin
sağlanıp sağlanmaması noktasında toplanmaktadır. İşletmelerin, alıcının üreticinin
ürününe ve markasına göre kendi değerlendirmesini kendisinin yapması gerektiği
görüşüne karşın; tüketici hakları savunucuları, bu bilginin tarafsız kaynaklarca verilmesi
ve kullanımdaki özelliklerini açıklaması gerektiğini ileri sürmektedirler. Tüketicilerin
Kendilerine ve Birbirlerine Karşı Korunması
Tüketicilerin kendi yararları açısından uygun olmayacak şekilde hareket etmeleri veya
başkalarının çıkarlarına zarar vermeleri söz konusu olabilmektedir. Örneğin, otomobillerde
güvenlik tertibatının yetersiz olması, bir araca binen diğer kimselerin de zarar görmelerine yol
açmaktadır. Ya da, otomobilde emniyet kemeri kullanmanın zorunlu hale getirilmesi olayında
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olduğu gibi tüketicinin kendi kendine karşı korunması gereği duyulabilmektedir. Keza, evden
eve dolaşıp satış yapan satıcılara karşı, alıcıya “alım kararını gözden geçirme hakkı veren bir
süre tanınması" yolundaki yasal düzenlemeleri, özellikle tecrübesiz, bilgisi ve eğitim düzeyi
düşük tüketiciler yönünden büyük yararlar sağlamaktadır.
14.2.2. Tüketicinin Korunmasının Nedenleri
Tüketicinin korunması ihtiyacı, temelde, pazar ekonomisi sisteminin tam olarak işlememesinden kaynaklanır. İktisatçılar ideal olarak, tam işleyen bir serbest pazar kavramı çerçevesinde tüketicilerin pazardaki tüm mallar hakkında eksiksiz bilgiye sahip olacaklarını; üreticilerin de tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirleyip, üretimlerini bu talepler doğrultusunda yönlendireceklerini kabul ederler. Ancak, günümüzde bu varsayımlar gerçekleşmememe, sayısız
nedenlerle tüketiciler tam bilgi bir yana, çoğu kez ortalama bir bilgi düzeyine bile ulaşamamaktadırlar.
Gerçekten, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, pazara her gün yeni mallar çıkarılmakta: tüketiciler bu yeni mallar ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olamamaktadırlar. Esasen
teknoloji, yeni mallarda karmaşıklığı ve birtakım tehlikeleri de getirmekte; böylece, tüketicilerin seçim yapması da zorlaşmaktadır. Tüketiciler sınırsız mal farklılaştırmalarıyla mallarla ilgili
teknik bilgi yetersizliği ile aynı malın değişik değişik fiyatlardan satışa sunulmasıyla, sürekli
fiyat artışlarıyla ve artan fiyat yanında mallarda kalite düşüklükleriyle yüz yüze gelmekte;
mallarla ilgili satış sonrası hizmetlerin yetersizliği veya sürekli artan maliyetleri ve ayrıca işletmelerin hayli abartmalı veya yanıltıcı reklâmlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu konularda kime şikâyet edeceklerini bilmedikleri gibi, yapacakları şikâyetin etkili olacağına da
inanmamaktadırlar. İşte, günümüzün giderek bilinçlenen tüketicisi, kendisini tedirgin eden bu
durumlara artık karşı çıkmaktadır. Esasen belirtilen koşullar altında tüketicilerin rasyonel,
kendilerine uygun mal seçimleri yapmaları hayli zorlaşmaktadır. Oysa yukarıda belirtildiği gibi
serbest pazara dayalı bir ekonomi düzeni rasyonel tüketici tercihlerine ve kararlarına dayanır;
eğer tüketiciler makul seçim yapamıyorlarsa, kendilerine uygun olmayan mallara yöneliyorlarsa bundan tek tek kendileri zarar gördüğü gibi, sonuçta tüm ülke ekonomisi de zarar
görür.
Öte yandan, devleti temsil eden organlar da zaman içinde ekonomik sistemin iyi işlemeyen,
özellikle tüketici lehine aksaklıklar gösteren taraflarını fark ederek ve bazen de oluşturulan
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kamuoyunun etkisi ile tüketicinin korunması konusuna el atmışlardır. Zaten tüketici haklarının
en iyi korunduğu ülkelerde devlet bu alanda öncülük ettiği gibi, direkt veya dolaylı çeşitli
yollardan yardımcı olmuş; yarı-resmi örgütlerin kurulmasını sağlamış ve gönüllü örgütlenmeleri desteklemiştir. Tüketicinin korunmasını gerektiren başlıca nedenler şöyle sıralanabilir:

1.

Tüketiciler satın aldıkları mal veya hizmetlerden memnun kalmakta; umduklarını bu-

lamayınca da psikolojik huzursuzluk duymaktadırlar. Reklâmlarında tanıtıldığı gibi verimli çalışmayan ev aletleri veya kalitesi bozuk gıda maddeleri, verdiği garantiler tam olarak yerine
getirilmeyen veya pahalı olarak gerçekleştirilen garanti belgeleri gibi konularda tüketici tatminsizlikleri ve şikâyetleri oldukça yaygındır.
2.

Aynı ihtiyacı karşılamak üzere çeşitli marka, etiket ve ambalaj içinde birbirine çok ben-

zeyen malların pazar sunulması tüketicileri şaşırtmakta, zihinlerini karıştırmakta ve malların
değeri hakkında da kuşku uyandırmaktadır.
3.

Tüketiciler pazarda mevcut malların markaları, fiyatları ve kaliteleri hakkında gerekli

bilgiye sahip olamamakta; yeterince fiyat-kalite karşılaştırması yapamamaktadırlar. Bu durum
da, -başta ara sıra satın alınan ama teknolojik değişme gösteren ve nitelikleri tam olarak açık
olmayan mallarda olmak üzere- şaşırmalara ve yanlış seçim dolayısıyla tatminsizliklere yol
açmaktadır.
4.

Tüketiciler satın alma konusunda yeterli teknik bilgi ve eğitimden yoksun olduklarından,

yanıltıcı reklâmların, kendi duygularının veya çevrelerinin etkisiyle hareket etme eğilimi
göstermektedirler. Bu eğilim de, her satın alma işleminde dikkatli, titiz bir inceleme ve değerlendirme yapmaya olanak bırakmamaktadır. Zaten malların çoğu, karşılaştırma ve değerlendirme için teknik bilgi ve beceriyi gerektirmektedir.
5.

İşletmelerin, kendi malları ve hizmetleri hakkında bilgi verici olmaktan çok duygusal

nitelikli veya yanıltıcı reklâmlara yönelmeleri veya aşırı abartmaları tüketicilerin doğru seçim
yapmalarını zorlaştırmaktadır.
6.

Enflasyon ortamında sürekli artan fiyatlar tüketicilerin satın alma gücünü azaltmakta;

fiyat artışlarına tepki göstermelerine yol açmaktadır. Ayrıca, satın alınan mala gerçek değerinden fazla para ödediği kuşkusuna düşmesine neden olarak ayrı bir huzursuzluk kaynağı
oluşturmaktadır.
14.2.3. Tüketicinin Korunmasının Amaçları ve Araçları
Tüketicinin korunması hareketinin amaçları ve çözüm yolları konusundaki görüşlerde tam
bir birlik bulunmamakla beraber, bunları savunanların nispeten birbirine yakın fikir gruplarının
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sahipleri olarak ele alınması yoluyla üç ana grupta toplanması mümkündür:

1.

Tüketici Eğitimini Temel Alanlar. Bunlar, pazarda mevcut koşullarda hile ve aldat-

malardan kendini kurtaracak ve akıllıca alışveriş yapacak şekilde tüketiciyi eğitmenin önemini
ve gereğini vurgulayanlardır. Eğitim, bireyin yeteneklerini ortaya çıkarabilen ve bireye
rehberlik ederek düşünmesini, anlamasını ve bunları geliştirebilmesini sağlayan çağdaş ve
değerli bir olgudur. Tüketici eğitimi ise, bireyin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme,
ihtiyaçlarını giderme ve pazarı etkileme gücünü artırmayı hedef alan bir eğitim ve bilgilendirme
yatırımıdır.
2.

Tüketiciyi Koruyucu Yasalardan Yana Olanlar. Bunlar, özellikle tüketicinin

sağlığına ve can güvenliğine zarar verebilecek konulara önem verenlerdir. Bilim adamları,
doktorlar, beslenme uzmanları vb. meslek mensupları bu gruba girmektedir.
3.

Reformcular. Bunlar da, birinci gruptakiler gibi tüketici eğitiminin önemini

vurgulayan; ikinci gruptakiler gibi kişinin sağlığının ve can güvenliğinin garantiye alınmasını
savunan, ama bunlara ilave olarak, tüketicinin hükümette daha iyi temsil edilmesini, sesini
duyurmasını ve tüketicilere mallarla ilgili olarak daha fazla bilgi verilmesini sağlamayı
amaçlayanlardan oluşmaktadır.
Görüldüğü üzere, tüketicinin korunmasında tüketici eğitiminin özel bir yeri ve önemi vardır.
Tüketicilerin mallar hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgilendirilmeleri yoluyla kalitefiyat karşılaştırmaları yapmalı öğrenmeleri; neyi ne zaman ve nereden almalarının daha yararlı
olacağı konusunda aydınlatılmaları: üretici ve aracı işletmelerin listelerinin sağlanması ve
nihayet mallarla ilgili kalite testleri ve deneylerin yapılarak, yayın faaliyetleriyle de sonuçlarının tüketicilere sunulması oldukça önem kazanmaktadır.
Bu yollarla tüketicinin hile ve aldatmadan kendini kurtararak kendi kendini koruması
amacı güdülmektedir. Sağlığa zararlı gıda maddelerinin üretici veya satıcılarına, aşırı fiyat artışları yapan işletmelere karşı mallarını satın almama veya boykot yoluyla etkiler de yapılabilmektedir. Ancak, A.B.D.'de bile bu tür faaliyetler çok etkili olamamıştır. Tüketici haklarını
gerçekleştirme amaçlarına ulaşmada izlenebilecek hareket tarzlarından biri de, işletmelere,
tüketicilere karşı sorumluluklarını kabul ettirme yolunda etkili çabalar harcanmasıdır.
Öte yandan, konuya işletmeler açısından bakıldığında, tüketicinin korunması hareketini
görmemezlik gelmek ve tepki göstermek yerine yapılması gereken şey, tüketicilere karşı
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olumlu bir yaklaşımı benimsemek olmalıdır. Esasen, modern pazarlama anlayışının temel ilkesi
olan “tüketiciyi tatmin ederek kâr sağlamaya yönelmek” zaten günümüz işletmeciliğinde gene
kabul görmüş bir yaklaşımdır.
İşletmeler neler yapmalıdırlar veya yapabilirler? Her şeyden önce “tüketici işleri
servisi” veya “bölümü” kurularak müşteri istekleri, şikâyetleri vb. konular tesbit edilip
değerlendirilebilir. İşletme; aldatıcı, yanıltıcı olarak algılanan uygulamaları gözden geçirilip
düzeltebilir. İşletmenin dağıtım kanallarında yer alan dağıtımcı işletmeler de tüketici isteklerine
ve bu isteklerin tatmin edilmesine gereken önemi verecek şekilde eğitilip yönlendirilebilir.
Yukarıda belirtilen Tüketici işleri” veya “müşteri hizmetleri” gibi isimlerle anılacak servis veya
bölümün masrafları işletme bütçesine yayılır.
14.3. ABD’DE

TÜKETİCİNİN

KORUNMASININ

TARİHSEL

GELİŞİMİ

VE

DEVLETÇE BENİMSENEN TEMEL TÜKETİCİ HAKLARI
Tüketicilerin istek ve şikâyetlerini bireysel olarak ilgililere duyurabilmeleri, haklarını
koruyup geliştirmeleri zor olduğu için “tüketici örgütlenmesi” konusu gündeme gelmiştir.
Tüketici hareketlerinin gelişiminin ilk örneği 1850’li yıllarda ABD’de kurulan tüketici
kooperatifleridir. Çağdaş anlamda tüketici ve tüketici hakları kavramlarını ilk kez 1962 yılında
ABD başkanı Kennedy dile getirmiştir. Avrupa’da bugünkü anlamda tüketici hakları hareketi
de 20. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır.
Tüketicinin korunması aslında çok eski bir konu olup, tarihte çeşitli devletlerde ve
dönemlerde yer yer rastlanan bir olgudur. Örneğin, Babillerde, eski Yunan ve Roma imparatorlukları ile Osmanlı İmparatorluğunda, İngiltere ve Fransa’da bu yönde düzenlemeler ve örgütlenmeler görülmektedir. Eski çağlarda tüketiciyi koruma, dini, ahlaki kurallarla, sonraları
mesleki kuruluşlar olan loncalar ve ahilik gibi teşkilatlarla sağlanmaya çalışılmıştır.
Batı’da Fransız devrimi ile çok önemli ekonomik ve sosyal değişimlere yol açan sanayi
devriminin yarattığı ortamda gelişen liberal iktisat görüşleri tüketicinin tam rekabet koşulları
içinde arz-talep kanunları çerçevesinde kendiliğinden korunabileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Ancak özellikle 19’ncu yüzyılın liberal ekonomi uygulamalarında tüketicinin ve genelde toplumun çıkarlarının kendiliğinden uzlaşıp bağdaşabileceği düşüncesinin umulan sonucu vermediği anlaşılmıştır. Böylece en serbest pazar ekonomilerinde bile tüketicilerin pazar
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mekanizmasının İşleyişine bırakılmaması, devletin birtakım koruyucu tedbirler alması gereği
ve zorunluluğu kamu yöneticilerince anlaşılmıştır. Sonuçta, çeşitli ülkelerde ağır bir tempo ile
de olsa giderek artan ölçüde bu konularda düzenleyici tedbirleri alma eğilimi görülmüştür.
Bu arada, tüketiciler de çeşitli ülkelerde kooperatifler kurarak kendi kendilerini korumaya
yönelik örgütlenmeye gitmişlerdir. Tüketicilerin tüketim kooperatifleri kurarak işletmelerin
aralarındaki rekabeti tüketici aleyhine olarak engelleyici ve tekelci eğilimlerine karşı, uygun
fiyatlı ve uygun kaliteli malların temininde üyelerine ekonomik yarar sağladıkları görülmüştür.
ABD’de ve daha 1985’lerden başlayarak İngiltere’de, 1920’lerde İsveç’te, 1950’lere doğru
Fransa’da tüketim kooperatifleri başarılı çalışmalar yapmışlar; güçlü işletmelerin tekelci eğilimlerine karşı giriştikleri ekonomik mücadelede devlet desteği de almışlardır.
Fakat gelişmiş çeşitli ülkelerde görülen tüm bu tür çabalar ve devletçe alman birtakım
tedbirler gitgide büyüyerek devleşen işletmeler karşısında yetersiz kalmıştır. Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı çok çeşitli malların çok değişik nitelikleri karşısında tüketicinin rasyonel ve doğru karar vermesinin güçlüğü; onun bedensel-ruhsal sağlığına zararlı ve ekonomik
çıkarlarını zedeleyebilecek durumlar ve bu durumların yarattığı sorunlar birbirlerini izlemiştir.
Böylece, tüketicinin üretici veya dağıtımcı işletme-alıcı ilişkilerinde hep nispeten zayıf kalan
taraf olma durumunun süregeldiği görülmüştür.
Tüketicinin korunması alanında en önemli gelişmeler bu alanda öncü durumdaki ülke olan
ABD’de ortaya çıkmış ve ortak özellikler taşıyan ekonomik koşullarda üç ayrı dönem halinde aşamalı bir süreç göstermiştir.
1.

Birinci dönem: 1900’lü yılların başı

2.

İkinci dönem: 1930’lar

3.

Üçüncü dönem: 1960’lar.

Bugünkü anlamda tüketicinin korunması üçüncü döneme, yani 1960’ların başlarından
itibaren ABD’de hız kazanan gelişmelere ve bunların diğer gelişmiş ülkelere yayılmasına dayanmakta ise de, burada konunun bütünlüğü açısından ilk iki döneme de yer verilecektir.
Bu dönemlerin ortak özelliği, ekonomik alandaki kargaşanın ve artan gıda fiyatlarına karşı
boykotların görülmesi, yeni tüketici örgütlerinin ortaya çıkışı ve sık kullanılan tüketim
mallarının doğurduğu tehlikelerin gazetelerde ve diğer yayınlarda işlenmesinin yeni tüketiciyi
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koruyucu yasalar çıkarılması yolunda talep yaratmasıdır. Gerçekten, çeşitli malların kullanılmasının tüketici sağlığını ve güvenliğini nasıl tehdit ettiğini gazete ve kitaplarda açıklayarak
tüketicileri ve politikacıları uyaran yazılar körükleyici etki yaparak, ABD Kongresi’nin, daha
1906’da “Gıda Maddeleri ve İlaç Yasası" ile “Et Denetim Yasası’’nı çıkarmasına yol açmıştır.
1930’larda görülen ikinci tüketici hareketinde de enflasyonist bir ortamın aşırı fiyat artışları, bazı ilaç skandallarının ortaya çıkarılması ve Detroit’li ev kadınlarının giriştikleri boykot
hareketi etkili olmuştur. Bu sayede 1906 tarihli Gıda Maddeleri ve ilaç Yasası gözden geçirilmiş; tüketiciyi koruyucu önemli bir kamu kuruluşu olan “Federal Ticaret Komisyonu’nun
yetkilerinin genişletilmesi yoluna gidilmiştir.
1960’larda ortaya çıkan üçüncü dönem gelişmeleri de, yine artan fiyatlar ve ortaya
çıkarılan ilaç skandaliarı ortamında, dünyaca haklı bir ün kazanan tüketici hakları
savunucusu Ralp Nader’in tüketicileri örgütlemesi, ABD Başkanı John F.
Kennedy'nin ve onu takibeden başkan L.B.
Johnson’un ve Richard D. Nixon’un konuyla özel olarak ilgilenmeleri ve Kong- re’yi
etkileyen mesajlar göndermeleri ile önem kazanmıştır. Daha sonra görüleceği üzere, bu dönem,
hepsinde görülen ortak bazı özellikler dışında önemli farklılıklar da göstermektedir. Nitekim
temel tüketici hakları artık devletçe kabul edilerek, Federal Hükümetçe direkt olarak bunların
korunmasına yönelik yasalar çıkarılmış; mevcut olanlar değiştirip genişletilmiştir, işletmeler
arası rekabeti engelleyici faktörleri ortadan kaldırarak, serbest rekabeti geliştirmek suretiyle
tüketiciyi dolaylı yollardan koruma yolu, söz konusu direkt koruma yanında geri plana
düşmüştür. Devletçe de teşvik gören gönüllü örgütlenmeler de bu dönemde görülmemiş
boyutlara ulaşmıştır.
14.3.1. Birinci Dönem: 1900 Yılları Başları
ABD’de tüketicinin korunması alanında İlk dönem bu asrın ilk 15 yılını kapsar; ancak konumuzla ilgili olarak daha geçen yüzyılın sonlarında bazı gelişmelerde görülmüştür. Nitekim
ilk tüketiciyi koruyucu yasa 1872 yılında Federal Hükümet tarafından çıkarılmış; bununla işletmelerin posta idaresini kullanarak tüketicileri aldatmaları federal hükümet tarafından çıkarılmış: bununla işletmelerin posta İdaresini kullanarak tüketicileri aldatmaları federal suç sayılmıştır. Ticarette rekabeti engelleyici anlaşma ve birleşmeleri önleyici İlk önemli yasa olan
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“Sherman Anti tröst Yasası” (Sherman Antitrust Act) da 1890 yılında çıkarılmıştır. İlk tüketici
birliği de 1891 yılında New York’ta kurulmuş ve bunu, bu asrın başlarında sayıları artan
diğerleri takip etmiştir. 1879-1905 yılları arasında gıda maddeleri İle ilaçların üretimini ve satışını düzenlemek üzere sayıları 100’ü aşan yasa tasarısı Kongre’ye sunulmuşsa da, bir yandan
işletmelerin muhalefetinin güçlü olması, diğer yandan gerek Kongre’nin gerekse tüketicilerin
yeterli ilgiyi göstermemeleri yüzünden sonuç alınamamıştır.
Bu asrın ilk birkaç yılı içinde bazı büyük işletmelerin aralarındaki rekabeti her türlü yola
başvurarak ortadan kaldırmak suretiyle nasıl büyüyüp devleştiğini; gıda sanayiinde gıda
maddelerinin taze görünümünü sağlamak için sağlığa zararlı, hatta tehlikeli ilaç ve maddelerini
kullandığını (örneğin sebzelerin yeşil görünmesi için üzerlerine bakırsülfat püskürtüldüğü- nü)
ortaya koyan araştırma raporları ile bunların halkın anlayabileceği bir dille gazete makaleleri
halinde kamuoyuna açıklanması, ilk önemli tüketici tepkilerine yolaçmıştır. Özellikle,
kimyager Dr. Harvey Wiley’in gıda endüstrisiyle ilgili araştırmalarının bulguları, dönemin
ABD Başkanı Rooswelt’in de dikkatini çekerek yakın ilgisine sebep olmuştur. Böylece,
Kongre’ye sunulan “Gıda Maddeleri ve İlaç Yasası” tasarısı, Amerikan Tıp Birliği’nin de
desteklemesiyle 1906 yılında yasalaşmıştır. ABD'de tüketiciyi korumayı amaçlayan ilk önemli
yasalardan biri olan Gıda Maddeleri ve ilaç Yasası (Food and Drug Act) bozuk ve hileli gıda
maddeleri ile ilaçların üretimini, satışını ve ülke içinde taşınmasını yasaklamıştır.
Bu dönemin diğer önemli bir yasası da, gıda maddelerinin ambalajlandığı kuruluşlardaki
sağlığa aykırı çalışma koşullarının ve bu maddelere, sağlığa zararlı maddelerin karıştırıldığının
açıklandığı bir kitabın yayınlanması üzerine et satışlarının birdenbire düştüğü bir ortamda
çıkarılan “Et Denetim Yasası”dır (Meat Inspection Act). İlkinden sadece İki ay sonra, yine 1906
yılında toplumun ve basının baskısı ile hükümetin et ve etli maddeler endüstrisindeki
suiistimalleri önlemek için Kongre’den geçirdiği bu yasa ile hükümete bu gıda maddeleri
üzerinde denetim yapma yetkisi verilmiştir.
Söz konusu iki önemli yasanın çıkarılması, halk tarafından coşkuyla karşılanmış; tüketicinin korunmasına olan ilgiyi arttırarak, halkın ve Kongre’nin daha fazla bilinçlenmesine yol
açtığı gibi, bu amaçlarla özel komite, kulüp ve birliklerin kurulmasını da hızlandırmıştır. Ancak
en önemli sonucu belki de bu bilinçlenme olan tüketici zaferleri o günler için büyük başarı
olmakla birlikte uzun dönemde pek başarılı olamamıştır. Zira 1906 yılı sonrasında konuya po322

litik ilgili azaldığı gibi, yasaların çıkışı İşletmelerin tüketicinin korunmasına karşı olumsuz tutumlarını fazla etkilememiştir.
Bu dönemin önemli bir yasası da, “Federal Ticaret Komisyonu” adıyla, ticaretteki aldatıcı
uygulamalara karşı tüketiciyi koruma amacını güden önemli bir devlet kuruluşunun kurulmasını sağlayan yasadır. 1914'de çıkarılan Federal Ticaret Komisyonu Yasası (Federal Trade
Commision Act) bu dönem boyunca zayıf kalarak tüketiciyi fazla koruyamadığı için, ikinci
dönemde düzeltilerek Komisyon’a daha geniş yetki verilmiştir. Ayrıca, yine 1914 yılında,
1890’da çıkarılan Sherman Antitröst Yasası gibi, ama daha spesifik rekabeti azaltıcı uygulamalara karşı Clayton Yasası (Clayton Act) adıyla bir yasa çıkarılmıştır. Bu yasa da esas itibariyle tekelci eğilimlere karşı bir tedbir yasasıdır.
14.3.2. İkinci Dönem: 1930 Yılları

I.

Dünya Savaşı’ndan 1929 yılında başlayan Büyük Ekonomik Kriz'e kadar geçen dönem

ABD’de bir refah dönemi olmuştur. Bu dönemde dayanıklı tüketim mallarının çeşitlerinin
artmasına karşılık, bunların birçoğunu ilk defa satın alan tüketiciler ne malları, ne de onlardan
ne beklediklerini tam olarak bilmemişlerdir. Kısaca, yoğun olarak yürütülen reklâmlarda
belirtilenler dışında malların nitelikleri konusunda fazla bilgiye sahip değildirler. Öte yandan,
reklâmlardaki aldatmaca, kalitesi düşük malları hakkında yanıltıcı bilgiler verilmesi de yaygın
bir uygulama halini almıştır.
İşte böyle bir ortamda, Amerikan Standartlar Bürosu’nda çalışan biri iktisatçı, diğeri mühendis iki kişinin 1927 yılında yayınladıkları “Paranın Değeri" (Your Money's Worth) adlı kitap tüketicinin parasını boşuna harcamasına neden olan aldatıcı reklâmları ortaya koyunca,
konu büyük ilgi görmüş, kitap hemen en çok satan kitaplar listesine girmiştir. Stuart Chase ve
Frank J. Schlink isimli bu yazarlar, halkın malları satın almadan önce Amerikan Hükümeti’nce
yapılan karşılaştırmalı testler ve benzeri test sonuçlarını bilmeye hakkı olduğu görüşünden
hareket ederek 1929’da kâr amacı gütmeyen, ‘Tüketiciler Araştırma Birliği” (Consumer Research İne.) adıyla bir birlik kurmuşlar, çok kullanılan mallarla İlgili testleri açıklayan aylık
bültenlerle tüketicileri bilgilendirmeye çalışmışlardır. 1935 yılında araştırma kuruluşundan
ayrılan bir grup, ABD ‘Tüketiciler Birliği” (Consumers’ Union) adıyla ünlü yeni bir birliğin
çekirdeğini oluşturmuştur. Bu yeni araştırma ve test kuruluş da aylık “Tüketiciler Raporları”
(Consumers’ Reports) adlı dergiyi yayınlamaktadır. Her ikisi de sınırlı kaynaklarla faaliyet
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gösteren bu iki kuruluş her zaman fikir birliği sağlayamamaktadır.
1933 yılında Frank J. Schlink’in Arthur Kallet İle birlikte yazdığı, yine popüler hale gelen
bir kitapla her gün kullanılan gıda maddeleri, ilaç ve kozmetiklerle ilgili tehlikelerin anlatılarak
tüketicilerin uyarılması ve bunu o yıllarda takip eden kitaplar, tüketicinin korunmasına büyük
ilgili uyandırmıştır. 1935 yılında başta et olmak üzere çeşitli gıda maddeleri fiyatlarındaki sürekli artışlar, ev kadınlarının, Detroit’te ve bazı diğer büyük şehirlerde boykotlar düzenlemelerine yol açmış, ancak mahalli nitelikte kalan bu çabalar artan fiyatları fazla etkileyememiştir.
1936 yılında ülkede mevcut bütün tüketici grupları Dr.Colston E. Warne liderliğinde birleştirilerek "Tüketiciler Birliği" oluşturulmuştur.
1937 yılında "Sülfanilamide" adlı bir ilacın yaklaşık 100 kişiyi öldürmesinin yarattığı trajik
skandal, Kongre'yi bu konuda yeni tedbirler almaya zorlamıştır. Böylece, 1906 tarihli Gıda
Maddeleri ve İlaç Yasası'nın yerini almak üzere 1938'de "Federal Gıda Maddeleri, İlaç ve
Kozmetik Yasası" çıkarılmıştır. Üretici işletmeleri denetlemeye izin vermeyen önceki yasanın
zayıflıklarını giderip, etkinliğini arttırarak onun yerini alan bu yasa ile İlgili komisyona gıda
maddeleri, ilaç ve kozmetiklerin denetlenmesi görevi verilmiştir. Bu tür malların üzerine bileşimlerinin yazılması zorunluluğu getirilerek, bu bilgilerin yetersizliğinin "hileli bildirim" olarak
sayılması esası kabul edilmiştir. Ayrıca, etiketlerin, prospektüslerin ve koruyucuların, Gıda
Maddeleri ve İlaç idaresi tarafından her zaman izlenmesi ve dava edilebilmesi hükmü getirilmiştir. Suçlu görülen şahıs ve işletmelere hapis ve para cezasını da kapsayan ceza sorumluluğu
yüklenmiştir.
Yine 1938 yılında tüketici lehine yapılan önemli bir değişiklik de, 1914'te çıkarılan, ancak
etkinliği sınırlı kalan "Federal Ticaret Komisyonu Yasası'nın genişletilmiş ve güçlendirilmiş
şekli olan "Wheler-Lea Yasası'nın çıkarılmasıdır. Bu yasa ile de, yanıltıcı reklâmların
kullanılması, gıda maddelerinin, ilaç ve kozmetiklerin eksik verecek şekilde etiketlenmesi özel
olarak yasaklanmıştır. Yasanın ilgili hükümlerine göre, bir reklâmın yasa dışı olması için
mutlaka yalan beyanda bulunması gerekmemekte; malı kullanma sonucu meydana gelecek
durumlar veya hizmetler hakkında eksik bigi verilmiş olması, "yasanın ihlali" olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, bu dönemde tüketicinin korunmasıyla ilgili iki yasa daha çıkarılmıştır. Bunlardan ilki, 1930'da çıkarılan "Gümrük Yasası" olup, bununla ithal edilen malların menşe ülkesini gösteren bir etiket konulması zorunluluğu getirilmiş; 1939'da çıkarılan "Yünlü Mallar
Etiketleme Yasası" ile de yünlü malların içindeki yün oranı ile üreticisinin isim ve adresinin
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belirtilmesi zorunlu kılınmıştır.
14.3.3. Üçüncü Dönem: 1960 Yılları ve Temel Tüketici Hakları
ABD'de tüketicinin korunması hareketinin asıl gelişmesi, devletçe temel tüketici haklarının
resmen kabul ve beyan edilmesi, 1960’larda nispeten kısa sürede yapılan yasal düzenlemeler
ve gönüllü örgütlenme çabalarıyla bu dönemde olmuştur. 1970’lerde de devam eden olumlu
gelişmeler, bu ikinci on yılın sonunda ileri bir düzeye ulaşılmış olarak olgunlaşma ve duraklama
dönemine girmiştir.
Önceki dönemlerde olduğu gibi bu yasal tedbirler ve gelişmeler öncesinde, yine tüketicilerin hoşnutsuzluğu ve huzursuzluğu söz konusu olmuştur. 1960'ların hem başında yaşanan
ekonomik durgunluğun ardından gıda maddeleri fiyatlarında sürekli artışlar olmuş; gelir
artışlarının geride kalmasıyla halkın reel satın alma gücü düşmüştür. Şüphesiz, pek çok kimseyi
etkilese de, olumsuz tepkiler kolayca bir kitle hareketine yol açmaz. Ancak, durumun
iyileştirilebileceği yolunda görüşlerin varlığı ve o amaca ulaşmayı sağlayacak liderliğin ve organizasyonun ortaya çıkması ile kitle hareketi gelişir. İşte bu yıllarda ekonomik durgunluk,
fiyat artışları ve skandallar ile tüketicilerin durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili görüşlerin
yayınlanıp yaygınlaştırılması, tüketiciyi koruyucu yasaların çıkarılması için kamuoyu
oluşturmada önemli birer faktör olmuşlardır. Ama yine de, bu konudaki yasaların
çıkarılmasında Beyaz Saray'ın liderliği ve baskısı ana faktör olarak ön planda yer almıştır.
Tüketici hakları ve bunların devletçe korunmasının gereği açısından 1962 yılı yalnız
ABD için değil, tüm dünya için bir dönüm noktası sayılabilir. Zira ilk kez bu tarihte konu
devletin en üst katında, başkanlık düzeyinde çok özel bir biçimde ele alınmıştır. Başkan John
F. Kennedy, ABD Kongresi'ne sunduğu "Tüketicinin Yararını Korumak için
Programların Güçlendirilmesi” adını verdiği başkanlık mesajında temel tüketici haklarının varlığını resmen kabul ve beyan ederek bunları korumak için güçlü hükümet eylemleri önermiştir. Kennedy, aslında evrensel niteliği olan tüketici haklarını oldukça açıkseçik ve öz biçimde şöyle vurgulamıştır.
"Tüketiciler en önemli ekonomik gruptur, fakat bu grup yeterli şeklide örgütlenmemiş ve bu yüzden de oldukça bilgisiz kalmıştı. Eğer, kalite, fiyat ve seçme olanakları
uygun değilse tüketicinin parası havaya gider, sağlığı ve güvenliği tehlikeye girer, ulusal
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çıkarları zedelenir. Tüketicinin bazı görevleri vardır; fakat gözden uzak tutulmaması
gereken güvenlik hakkı, bilgi sahibi olma hakkı, seçme hakkı ve sesini duyurma hakkı
gibi bazı hakları da vardır".
Daha sonra bazı eklemeler ve kapsam genişletmeleri olmuşsa da ABD'de Kennedy'nin
devletçe korunması gereğini belirttiği, AT'de ve çeşitli ülkelerde korunmasının gereği
kabul edilen tüketicinin temel hakları böylece şu dört noktada toplanmıştır:

1.

Güvenlik hakkı

2.

Bilgi edinme hakkı

3.

Seçme hakkı

4.

Temsil edilme veya sesini duyurma hakkı

Aşağıda bu haklar kısaca açıklanacaktır.

(1)

Güvenlik Hakkı

Bu hak, tüketicinin sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden malların üretiminin ve pazarlamasının sıkı denetimini ve gereğinde yasaklanmasını gerektirmektedir. Tüketicinin satın
alacağı mallarla ilgili olarak kendi kendini koruyacak uzmanlığı veya teknik bilgiye sahip olması beklenemeyeceğinden sağlığına veya canına zarar gelmemesi üretici ve satıcı işletmenin
sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. İşlenmiş gıda maddeleri, ilaçlar ve kozmetiklerle,
zehirleyici etkisi olabilen sıvı deterjanlarda söz konusu tehlikeler en fazla görülmektedir.
(2)

Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi edinme hakkı, tüketicinin ekonomik yararlarıyla ilgili olup, tüketicinin aldatılmaması ilkesine dayanmaktadır. Bu hak, yanlış, aldatıcı veya hileli şekilde reklâm yapma, bilgi verme, ambalajlama ve etiketlemenin engellenmesi; malın nitelikleri hakkında tüketicinin doğru
ve ayrıntılı bilgi edinebilmesini kapsamaktadır. Çeşitli yasa hükümleri ve Federal Ticaret Komisyonu kuralları, bir malın içindeki maddelerin neler olduğu, kalitesi vb. konularda etiket,
ambalaj veya prospektüsünde doğru bilgiler verilmesini zorunlu kılmaktadır.
(3)

Seçme Hakkı

Seçme hakkı, rekabet koşullarının iyi işlememesi ve az sayıda işletmenin pazarda hâkimiyet kurmasından kaynaklanan malda veya servisteki kalite düşüklüğünün, uygun olmayan
fiyatın önlenmesi temeline dayanmaktadır. Tekelci eğilimleri engelleyip, rekabet ortamı içinde
çok sayıda işletmenin faaliyet göstermesine çaba harcanmasının tüketiciye geniş bir seçim
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imkânı vereceği düşüncesiyle önce antitröst yasalar çıkarılmış ve zamanla daha direkt tedbirler
alma eğilimi ortaya çıkmıştır.
(4)

Temsil Edilme (Veya Sesini Duyurma) Hakkı

Bu hak da, kendilerini ilgilendiren konulardaki devlet politikasının saptanmasında tüketicilerin temsil edilmesi, onların istek ve şikâyetlerini dinleyecek ve gereken tedbirleri alacak
kurumların oluşturulmasını ifade etmektedir.
Burada kısaca açıklanan temel tüketici hakları Başkan Kennedy'nin mesajını takip eden
yıllarda konuyla ilgili olarak yayınlanan kitapların da kamuoyunda ve Kongre'de yarattığı uygun hava içinde çıkarılan yasalarla güvence altına alınmış; bu konuda John Kenneth Galb- raith,
Vance Packard ve Rachel Carson'un iş dünyasına yönelik eleştirileri etkili olmuştur.
Özellikle, tüketici hakları liderliğini başarıyla yapan avukat Ralp Nader'in otomotiv
endüstrisini hedef alan "Hiçbir Süratte Güvenli Değil" (Unsafe at Any Speed) adlı kitabındaki
otomobillerin güvenli olmadığı yolundaki eleştirileri ve otomobiller için yeni güvenlik standartları geliştirilmesini zorunlu kılan yasalar çıkarılmasını isteyen girişimleri büyük yankılar uyandırmış; kamuoyunun dikkatini çekerek tüketicinin korunması hareketine önemli bir sosyal güç
niteliğini kazandırmıştır. Bu çalışmaların etkisi daha 1962'de görülmüş "Ulusal Trafik ve Motorlu Araç Güvenliği Yasası" (The National Trafic and Motor Vehicle Safety Act of 1962) çıkarılmıştır. Nader'in öncülüğünde başta üniversite öğrencileri olmak üzere, çok sayıda gönüllü
grupların katılmasıyla yürütülen araştırmalar ve bunların sonuçlarını raporlar halinde
yayınlama çalışmaları ABD'de 1960'lı yılları etkili bir tüketicinin korunması kampanyası dönemi haline getirmiştir.
Yine bu dönemde, başta Senatör Warren G. Magnuson olmak üzere, birçok yazar, gazeteci
vb. tüketici hakları savunucusu, sorunları saptayıp, kamuoyuna maletmede ve adeta kendi
kendini atamış tüketici temsilcileri olarak uygulanabilir tüketici programlarının geliştiri- mesini
dikkatle takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamada başarılı olmuşlardır. David Cap- lowitz'in
"Fakir Daha Fazla Öder (The Poor Pay More- 1963)", Richard Harris'in "Gerçek Ses (The Real
Voice-1964)", Jessica Mitford'un "Amerikan Usulü Ölüm" (The American Way of Death),
Vance Packard'ın "Gizli İkna Ediciler (The Hidden Persuaders)" ve Warren G. Magnuson ile
Jem Carper'in "Pazar Yerinin Karanlık Yüzü" (The Darkside of Marketplace-1968) adlı eserleri
dönemin önemli popüler yayınları olarak belirtilebilir. Bu yayınlar özellikle gıda ve ilaç
endüstrileriyle ilgili tüketiciyi koruyucu yasa tasarılarının hazırlanmasında yararlı olmuşlardır.
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Başkan Kennediy'in daha 1962 yılında ilan ettiği tüketicinin temel hakları böylece çeşitli
yasaların birbiri ardına çıkarılmasıyla 1960'lar da geniş ölçüde devlet güvencesine alınmıştır.
Sırasıyla 1906 ve 1914 yıllarında çıkarılan yasalarla kurularak, her ikisi de 1938’de güçlendirilen iki temel kuruluş olan "Gıda Maddeleri ve İaç İdaresi" ve "Federal Ticaret Komisyonu" tarafından izlenip korunacak tüketici haklarının kapsamı hayli genişletilmiştir.
Bu çerçevede çıkarılan bazı önemli yasalar şöyle belirtilebilir:

(1)

"Kefauver-Harris ilaç Yasası Değişiklikleri" (Kefauver-Harris Amendments-1962). Gı-

da Maddeleri, İlaç ve Kozmetik Yasası'nda yapılan bu değişiklikler, imalatçılara, ilacın etkili
ve güvenli olduğunu ispat etme sorumluluğunu yüklemektedir.
(2)

"Dürüst Etiketleme ve Ambalajlama Yasası" (Fair Labeling and Packaging Act-1966):

Etiketleme ve ambalajlamada dürüstlüğü, bilgi verici etiketlemeyi ve ambalaj büyüklüklerinin
çeşitliliğini sınırlandırmayı hedef almaktadır.
(3)

"Çocuk Koruma ve Oyuncak Güvenliği Yasası" (Child Protection and Toy Safety Act-

1969). Federal ilaç İdaresi’nce yeterli uyarıların yapılmasına elverişli olmayacak kadar tehlikeli
malların yasaklanmasını öngörmektedir.
(4)

"Tüketiciyi Koruma Kredi Kanunu" (Consumer Protection Credit Act-1969). Bankala-

rın, finans kuruluşlarının ve perakendecilerin kredilerde, taksitli satışlar ile açık hesap şeklindeki ödemelere dayanan satışlarda müşterilerine uyguladıkları gerçek faiz hadlerinin ve tüm
diğer ödemelerin tama olarak açıklanmasını zorunlu hale getirmektedir.
(5)

"Halk Sağlığı Sigara içme Yasası" (Public Health Smoking Act-1970). Radyo ve te-

levizyonda sigara reklâmlarını yasaklamakta ve sigara paketlerindeki "sigara reklâmlarını yasaklamakta ve sigara paketlerindeki "Sigara içmek sağlığınıza zararlı olabilir" ifadesini "zararlı
olduğu saptanmıştır" şekline çevirmektedir.
(6)

"Zehiri Önleme Etiketleme Yasası" (Poison Prevention Labeling Act-1970). Bu yasa,

çocuklara zarar verebilecek mallar için güvenilir paketleme ve etiketleme zorunluluğunu getirmektedir.
(7)

"İlaç Kayıt Yasası" (Drug Listing Act-1972). Yasa, Federal İlaç İdaresi'ne, ilaç imalat-

çılarının ilaçlarla ilgili olarak geniş bilgi vermesini öngörmektedir.
(8)

"Tüketici Mal Güvenliği Yasası" (Consumer Product Safety Act-1972). Bu yasa da,

hükümetçe zorunlu hale getirilen kalite kontrolü için gerekli işleyen bir mekanizma yaratmaktadır. Yasanın amacı üç noktada toplanmaktadır: (1). Halkı tüketim mallarından kaynaklana328

bilecek makul olmayan yaralanma tehlikelerine karşı korumak; (2). Tüketicilerin tüketim mallarının güvenliğini değerlendirmelerine yardımcı olmak ve nihayet (3). Tüketim malları için tek
tip güvenlik standartları geliştirmek ve malla ilgili yaralanmaların ve ölümlerin nedenlerine
ilişkin araştırma ve soruşturmaları teşvik etmek.
Hükümette "Tüketici Danışma Konseyi" adıyla bir kuruluş oluşturan Başkan Kennedy'nin izinde giden diğer başkanlar 1963 yılından itibaren Lyndon B. Johnson ve 1969'dan
itibaren Richard M. Nixon'un tüketicinin korunması yolundaki idari ve yasal düzenlemelere
büyük katkıları olmuştur. Başkan Johnson hükümette bir tüketici sözcüsünün bulunması gereğini duyarak, 1964 yılında "Başkanın Tüketici İşleri Özel Yardımcılığı Bürosu'nu kurmuştur.
Başkanın özel yardımcısı, tüketici şikâyetlerini öğrenip inceleyerek, ne tür sorunlar ve örnekler
ortaya çıktığını belirleme; bunları işletmelere ve endüstri gruplarına çözüm için havale etme
görevini üstlenmiştir. Yine bu yıllarda "Tüketici İşleri Bakanlığı" kurulması fikri de gündeme
gelmiş ve tartışma konusu olmuştur.
1960'larda geniş kitlelerin de katıldığı tüketicinin korunması hareketi 1960'ların sonlarına
doğru yavaşlamış olmakla beraber ortadan kalkmamıştır ve 1980'lerde birçok kimse mevcut
politik, hukuki ve sosyal sistem içinde tüketicinin durumunu iyileştirme çabalarını sürdürmektedir. Federal Hükümet düzeyinde alınan yukarda başlıcaları belirtilen tedbirlerden başka,
çeşitli eyaletler de eyalet düzeyinde, birbirinden az çok farklı tüketiciyi koruma yasaları
çıkarmışlardır.
Tüketicinin korunmasının 1960'lar döneminin devlet yönünden önemli bir farkı,
daha önce de işaret edildiği gibi tarihsel olarak daha önceki dönemlerde alınan tedbirler
serbest rekabeti geliştirmeye yönelik iken, artık çoğunlukla potansiyel olarak tüketicileri
aldatıcı davranışlar ve uygulamalara karşı yasal tedbirler alınmasına yönelik olmasıdır.
Gıda maddeleri ve ilaçlarla ilgili yeni yasal düzenlemeler hep bu yönde olmuş, böylece
tüketicilere daha fazla koruma sağlanmıştır.
Tüketicilerin gönüllü örgütlenmeleri yönünden de 1960'ların bir özelliği, daha önce kurulan birlik ve derneklerin büyümesi, yenilerinin kurulması yanında, 1967 sonlarında tüketici çıkarlarıyla ilgili pek çok kuruluşun bir ulusal federasyon oluşturacak şekilde birleştirilmesidir.
Bu yeni organizasyon, "Amerika Tüketici Federasyonu" (The Consumer Federation of
America) adıyla, işçi sendikalarını, eyaletler ve şehirler düzeyindeki tüketici kuruluşlarını,
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"Yaşlı Vatandaşlar Ulusal Konseyi" ile "Ulusal Tüketiciler Birliği’ni bünyesinde toplamıştır.
Tüketici sorunlarını araştırma-inceleme ve üyesi gruplara tüketiciye yönelik faaliyetler
hakkında bilgi sağlama gibi amaçları olan Federasyon, tüketici sorunlarının ve hukuki
ihtiyaçların tartışılması için her yıl Washington’da toplanan "Tüketici Assemblesi" adlı
konferansın organizasyonuna liderlik etmiştir. 1970’ler ortalarında Amerikan Tüketici
Federasyonunun üye sayısı 160’a ulaşmıştır.
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Uygulamalar
1)

Tüketicinin korunmasının anlamı ve kapsamı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Çözüm:
Tüketici olarak sahip olduğumuz bazı haklarımız vardır. Bu haklarımızı bilmek bizim
yararımıza olacaktır. Tüketicinin korunması sorunu, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok
ülkede olduğu gibi ülkemizde de gitgide önemi artan, bu yüzden güncelliğini asla yitirmeyen
konulardan biridir. Bu karmaşık soruna çözüm bulma yolunda devletçe, gönüllü tüketici
gruplarınca, iş dünyasının mesleki kuruluşlarınca ve hatta bireysel olarak işletmelerce
yapılan çalışmalar, yasal ve örgütsel düzenlemeler tüm dünyada hızla artmakta ve
gelişmektedir.
2)

Tüketicinin korunması hareketinin amaçları ve çözüm yolları konusundaki görüşlerde

yer alan 3 ana grup nedir, açıklayınız.
Çözüm:
- TTüketici Eğitimini Temel Alanlar: Bunlar, pazarda mevcut koşullarda hile ve aldatmalardan kendini kurtaracak ve akıllıca alışveriş yapacak şekilde tüketiciyi eğitmenin
önemini ve gereğini vurgulayanlardır.
- Tüketiciyi Koruyucu Yasalardan Yana Olanlar: Bunlar, özellikle tüketicinin sağlığına ve
can güvenliğine zarar verebilecek konulara önem verenlerdir.
- Reformcular: Bunlar da, birinci gruptakiler gibi tüketici eğitiminin önemini vurgulayan;
ikinci gruptakiler gibi kişinin sağlığının ve can güvenliğinin garantiye alınmasını savunan,
ama bunlara ilave olarak, tüketicinin hükümette daha iyi temsil edilmesini, sesini
duyurmasını ve tüketicilere mallarla ilgili olarak daha fazla bilgi verilmesini sağlamayı
amaçlayanlardan oluşmaktadır.

3)

ABD’de ortaya çıkan ve ortak özellikler taşıyan ekonomik koşullarda ortaya çıkan üç

ayrı dönem nedir, belirtiniz.
Çözüm:
1- Birinci dönem: 1900’lü yılların başı
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2- İkinci dönem: 1930’lar
3- Üçüncü dönem: 1960’lar
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Uygulama Soruları
1)

Tüketici işletme ilişkisi çerçevesinde tüketicinin korunmasıyla ilgili var olan 3 husus

nedir, açıklayınız.
2)

Tüketicinin korunması ihtiyacı hangi nedenlerden kaynaklanır belirtiniz.

3)

Tüketicinin korunmasını gerektiren başlıca nedenler nelerdir açıklayınız.

4)

Tüketicinin korunması hareketinin amaçları ve çözüm yolları konusunda bilgi veriniz.

5)

Çeşitli ülkelerde korunmasının gereği kabul edilen tüketicinin temel hakları kaç noktada

toplanmıştır açıklayınız.

333

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici haklarının anlamı, kapsamı, nedenleri, amaçları ve araçlarının genel olarak alt
yapıyı oluşturduğu bu bölümde tüketici haklarının hangi durumlarda ortaya çıktığı, tüketicinin
korunmasının anlamı, kapsamı, nedenleri, amaçları ve araçları, ABD’ de gelişimi, temel tüketici
hakları ve bazı gelişmiş ülkelerdeki gelişmeler gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Her insan birer tüketici adayı konumunda olduğundan kendisine tanınan birtakım
tüketici haklarının var olduğunu bilmesi kendi yararına olacaktır. Nitekim bu hakları bildiğimiz
takdirde bu durum bizim yararımıza olacaktır. Tüketicinin korunması, çoğunlukla, mal ve
hizmetlerin üretici ve satıcılarının karşısında nisbi olarak daha zayıf durumda bulunan
tüketicilerin pazardaki güçlerini arttırmayı amaçlayan bir “sosyal hareket veya akım" olarak
anlaşılır. Bu yoldaki çok yönlü ve çok çeşitli çalışmalarla; yasal, örgütsel düzenlemelerin,
eğitim ve bilgilendirmenin güçlü taraf olan üretici ve dağıtımcı işletmelere - özellikle, pazara
hakim büyük işletmelere- karşı bir çeşit denge sağlayıcı, “düzenleyici güç” oluşturması
gerektiği düşünülür. Bu konuda bazı farklı görüşlerde mevcuttur. Örneğin kimine göre
tüketicinin korunması alım-satım işleminde güç dengesinin satıcıların lehine olmasından doğan
haksızlıklara tüketicilerin tepkisi ve bu haksızlıkları giderici gayretler olarak ifade edilebilir.
Kimine göre ise tüketicinin korunması tüketicinin, üreticiyi, kendisine ilgi duymakla birlikte,
tüketici dünyasını ve gerçeklerini anlamak için gereken çabayı göstermeyen ve bu yüzden
anlamayan, tüketiciden onun ayırt etmediği farklılıkları ayırt edebileceğini uman bir kimse
olarak görmesine dayanır. Bu konuda yaygın bir biçimde kabul edilen görüş ise özellikle
bireysel olarak tüketici ile işletmenin direkt ilişkisini vurgulamaktadır. En genel anlamıyla ise
tüketicinin korunması durumunu tüketicinin alım-satım işlemlerinde kolaylık sağlamasını ve
onun refahını oluşturmasını sağlar bir niteliktedir diyebiliriz.
Bu bölümde ayrıca ABD’de tüketicinin korunmasının tarihsel gelişimi ve devletçe
benimsenen temel tüketici hakları da ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Tüketicinin korunması
durumu için aslında bu çok eski bir konu olup, tarihte çeşitli devletlerde ve dönemlerde yer yer
rastlanan bir olgudur diyebiliriz. Batı’da Fransız devrimi ile çok önemli ekonomik ve sosyal
değişimlere yol açan sanayi devriminin yarattığı ortamda gelişen liberal iktisat görüşleri
tüketicinin tam rekabet koşulları içinde arz-talep kanunları çerçevesinde kendiliğinden
korunabileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Ancak özellikle 19’ncu yüzyılın liberal ekonomi
uygulamalarında tüketicinin ve genelde toplumun çıkarlarının kendiliğinden uzlaşıp
bağdaşabileceği düşüncesinin umulan sonucu vermediği anlaşılmıştır. Böylece en serbest pazar
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ekonomilerinde bile tüketicilerin pazar mekanizmasının İşleyişine bırakılmaması, devletin
birtakım koruyucu tedbirler alması gereği ve zorunluluğu kamu yöneticilerince anlaşılmıştır.
Sonuçta, çeşitli ülkelerde ağır bir tempo ile de olsa giderek artan ölçüde bu konularda
düzenleyici tedbirleri alma eğilimi görülmüştür.
Yukarıdakilere ek olarak bu bölümde ayrıca tüketici haklarına da değinilmiştir. En genel
anlamıyla tüketici şunlardır: Güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı ve temsil edilme
veya sesini duyurma hakkıdır. Kısaca bu haklardan söz edecek olursak güvenlik hakkı,
tüketicinin sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden malların üretiminin ve pazarlamasının sıkı
denetimini ve gereğinde yasaklanmasını gerektirmektedir. Bilgi edinme hakkı: tüketicinin
ekonomik yararlarıyla ilgili olup, tüketicinin aldatılmaması ilkesine dayanmaktadır. Seçme
hakkı: rekabet koşullarının iyi işlememesi ve az sayıda işletmenin pazarda hâkimiyet
kurmasından kaynaklanan malda veya servisteki kalite düşüklüğünün, uygun olmayan fiyatın
önlenmesi temeline dayanmaktadır. Temsil edilme veya sesini duyurma hakkı ise kendilerini
ilgilendiren konulardaki devlet politikasının saptanmasında tüketicilerin temsil edilmesi,
onların istek ve şikâyetlerini dinleyecek ve gereken tedbirleri alacak kurumların
oluşturulmasını ifade etmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin temel hakları içerisinde yer almayan bir haktır?

a)

Güvenlik Hakkı

b)

Seçme Hakkı

c)

Yaşam Hakkı

d)

Bilgi Edinme Hakkı

2)

İlk tüketici birliği nerede kurulmuştur?

a)

New york

b)

Los Angeles

c)

Washington

d)

New Jersey

3)

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin korunması hareketinin amaçları ve çözüm yolları

konusundaki görüşlerden biri değildir?
a)

Tüketici Eğitimini Temel Alanlar

b)

Tüketici Bilgilendiren Kurumlar

c)

Tüketiciyi Koruyucu Yasalardan Yana Olanlar

d)

Reformcular

4)

Aşağıdakilerden hangisi tüketici işletme ilişkisi çerçevesinde tüketicinin korunmasıyla

ilgili hususlardan biri değildir?
a)

Doğrudan Doğruya Hakların Kötüye Kullanılmasına Karşı Koruma

b)

Yeterli Bilginin Sağlanması

c)

Tüketicilerin Kendilerine ve Birbirlerine Karşı Korunması

d)

Özel kurumlar tarafından yapılan bilgilendirme korunması

5)

Tüketicinin korunması hareketi veya akımı özellikle hangi yılların başlarında ABD’de

kendini göstermiştir?
a)

1969

b)

1968
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c)

1967

d)

1966

6)

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin korunmasının amaçları ve araçları içerisinde yer alan

ve tüketicilere mallarla ilgili olarak daha fazla bilgi verilmesini sağlamayı amaçlayanlardan
oluşmaktadır?
a)

Reformcular

b)

Tüketici Eğitimini Temel Alanlar

c)

Tüketici Bilgilendiren Kurumlar

d)

Tüketiciyi Koruyucu Yasalardan Yana Olanlar

Cevaplar:
1-c, 2-a, 3-b, 4-d, 5-a, 6-a
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