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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Pazarlama iletişimi işletmenin ürün/hizmetleri (marka) ile hedef kitleleri arasındaki iki
yönlü bir iletişim sürecini ifade eder. İletişim sürecinde de iki tarafın da ortak tecrübe alanına
sahip olmaları mesajın etkinliği açısından önem taşımaktadır. Bu süreçte amaçlanan, söz
konusu mesajların hedef kitleler tarafından doğru olarak algılanmasıdır. Bu doğrultuda
pazarlama iletişiminde kaynak ve alıcının amaçları arasında bir uyum sağlanması önem
taşımaktadır. Pazarlama iletişimi amaçları söz konusu hususlar dikkate alınarak, işletmenin
genel amaç ve hedefleri ve buna uyumlu olarak pazarlama amaç ve hedefleri çerçevesinde
belirlenmektedir.
İşletmeler gerek çevreden, ürettikleri mal veya hizmetlere ilişkin bilgi toplamak ve
gerek aynı mal veya hizmetler için çevreye bilgi yayabilmek amacıyla pazarlama iletişimi
karmasından yararlanırlar. Pazarlama iletişimi karması reklam, kişisel satış, satış tutundurma
ve halkla ilişkiler gibi geleneksel tutundurma araçları yanı sıra doğrudan pazarlama,
sponsorluk, amaca yönelik pazarlama ve melez mesajlar gibi uyumlaştırılmış unsurlar ve
pazarlama karmasının tutundurma dışındaki ürün, fiyat ve dağıtım elemanlarından
oluşmaktadır.

Doç. Dr. Nilüfer Fatma Göksuİstanbul, 2016
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YAZAR NOTU
Günümüzde yaşanan toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik oluşum ve
değişimler nedeniyle işletmeler giderek artan küresel rekabet ortamında faaliyet
göstermektedir. Bu değişimler bazı işletmeler için fırsatlar yaratırken bazıları için tehdit
oluşturmaktadır. Küçük, orta ya da büyük her boyuttaki işletme için bu değişimleri fırsata
dönüştürmek ancak iyi bir pazarlama yönetimi ile mümkündür. Bu noktada, yaşanan değişim
ve oluşumların tüm boyutlarıyla analiz edilerek, işletme amaçlarına uygun olarak pazarlama
faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve denetimi işletmeler için önem taşımaktadır.
Özellikle günümüzün bu yoğun rekabet ortamında, farklı beklentilerde çok farklı istek ve
ihtiyaçları olan tüketicilerin sayısı hızla artmaktadır. İşletmeler için farklı tüketicilerin istek ve
ihtiyaçlarının belirlenip değerlendirilmesi önemlidir. Ancak bu yolla işletmeler tüketicilerle
uzun dönemli kârlı değişim ilişkileri kuracak pazarlama stratejileri geliştirebilirler.
Pazarlamanın her şeyden öte bir iletişim faaliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Pazarlama
yöneticilerinin de tüketiciler için nasıl bir değer ürettiklerini iyi ifade edebilmeleri için
iletişim sürecinden yararlanmaları kaçınılmazdır. Bir işletmede tüm yöneticilerin iletişim
sürecini iyi anlaması örgütsel başarıları için önemli olmasına rağmen iletişim sürecini doğru
kavraması ve doğru yönetmesi pazarlama yönetimi için çok daha önemlidir. Pazarlama
yöneticileri mevcut ve potansiyel müşterilerini bilgilendirmek, onlarda farkındalık yaratmak
ve dikkatlerini çekmek, etkilemek, teşvik etmek bazen de ikna etmek durumundadırlar.
İşletmelerin özelde müşterileri genelde ise tüm paydaşları ile uzun dönemli olumlu ilişkiler
kurabilmesi ve sürdürebilmesi iletişim sürecini iyi yönetebilmelerine önemli ölçüde bağlıdır.
Bu kitapta incelenen konularla, pazarlama iletişimi kavramı ve pazarlama iletişimi’nin
tarihsel gelişim süreci, bütünleşik pazarlama iletişimi planı ve stratejileri detaylı bir şekilde
irdelenerek, öğrencilerin doğru bildiği yanlışlar örnekler üzerinden açıklanacaktır.
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Giriş
Günümüzde Pazarlama İletişimi çabaları giderek büyük önem kazanmaktadır. Bu
durumun nedenleri de çözüm yolları da çeşitlidir. Pazarlama İletişimi, genel iletişim modeline
dayanır, iki yönlü bilgi ve deneyim alışverişidir ve tüm iletişim ögelerini içerir. Pazarlama
İletişimi’ni oluşturan tüm ögeler arasında uyum ve tutarlılık söz konusu olduğunda ise
Bütünleşik Pazarlama İletişimi’nden söz edilmektedir. Pazarlama iletişiminin tarihsel gelişim
süreci irdelendiğinde ilk yaklaşım daha çok ürün odaklıdır, tüketici tutum ve davranışlarına
pek dikkat edilmemektedir ve “Ne yaparsak satarız” mantığı hakimdir; son dönemlerdeki
Tüketici Odaklı Pazarlama Yaklaşımı’nda ise “Satılması olası olan ürün ve hizmetler
üretilmelidir” mantığı söz konusudur.
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1. PAZARLAMA İLETİŞİMİ KAVRAMI VE TANIMI
Günümüzde Pazarlama İletişimi çabaları giderek büyük önem kazanmaktadır. Bu
durumun nedenleri arasında; üretimin kitlesel bir nitelik kazanarak büyük boyutlara ulaşması;
tüketici sayısındaki artış; tüketicilerin giderek daha çok bilinçlenmesi; tüketici istek ve
beklentilerindeki sürekli değişim; küreselleşmeyle birlikte rekabetin boyutlarının büyümesi;
çok geniş bir alana yayılmış tüketicilere ürün ve hizmetlerin ulaştırılabilmesi için kullanılan
aracı kurumların sayısındaki artış ve yoğun bir rekabet ortamı sayılabilir.
Yine bu duruma çözüm olarak, geleneksel yönetim kararlarının ve süreçlerinin
yeniden sorgulanması; iş yapma yöntem ve önceliklerinin yeniden gözden geçirilmesi ve
verimlilik, karlılık, denetim, ölçümleme, müşteri ilişkileri kavramlarına daha fazla önem
verilmesi önerilebilir.
Günümüzün Pazarlama İletişimi anlayışında yönetimlerin beklentileri, iletişim
sonuçlarının ölçülebilir olmasıdır. Ayrıca, Pazarlama ve Marka İletişimi’ne yapılan
yatırımların karşılığında ne alınacağının sorgulanmasıdır. Bu doğrultuda, üst düzey
yöneticilerin ortak düşünce ve beklentisi, “Bana yarından söz etme, bugün ne kazandık?”
sorusuyla özetlenebilir.
Pazarlama kavramındaki değişim aşağıdaki çizimle görselleştirilebilir:

Şekil 1. Pazarlama Kavramındaki Değişim (Kotler, 2000:19)

Pazarlama, en basit tanımıyla, bireylerin istek ve gereksinimlerinin karşılanmasına
yönelik bir değiş tokuş sürecidir. Amerikan Pazarlama Birliği’ne göre, “Pazarlama, malların
ve ihtiyaçların üreticiden tüketiciye doğru akışı yöneten işletme faaliyetlerinin yerine
getirilmesidir” (Akt. Bozkurt, 2006:15).
Pazarlamanın bir başka tanımı ise; “tüm işletmecilik fonksiyonlarını devreye sokarak,
hedef alınan ya da alışveriş ilişkisi kurulmak istenen birey ve/veya kitlelerin maddi ve/veya
manevi istek ve gereksinimlerini araştırmak, o birey ve/veya kitleleri rakiplerden daha iyi bir
şekilde tatmin ve mutlu edecek değer taşıyan sunular hazırlamak, bu arada hedef alınmayan
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tüketici kitlesini gücendirmeyerek, sosyal ve etik değerleri de göz önünde bulundurarak,
karşılığında maddi ve/veya manevi çıkar (değer) sağlama sürecidir” biçiminde verilebilir
(Tek, Özgül, 2007’den Aktaran Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009: 21).
Pazarlama, Philip Kotler’e göre, hedef olarak alınacak pazarların seçilmesi ve üstün
müşteri değerlerinin yaratılması, sunulması ve iletişim kurulması suretiyle, müşteri elde
etmenin, muhafaza etmenin ve sayılarını arttırmanın sanat ve bilimidir.
Pazarlama İletişimi, genel iletişim modeline dayanır, iki yönlü bilgi ve deneyim
alışverişidir ve tüm iletişim ögelerini içerir: Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı. Pazarlama
İletişimi’nde, iletilen mesajların tüketicinin zihninde bilgi olarak kalması ve dolayısıyla
gelecekteki satın alma kararını etkilemesi beklenir. Bu anlamda Pazarlama İletişimi, İkna
edici İletişim, bir başka deyişle, yeni bir tutum kazandırma ve tutum değiştirme sürecinin
özelliklerine sahiptir: Alıcı (tüketici) mesajı alıp ona katılmalı, mesajı kavramalı,
kabullenmeli ve amaçlanan hedef davranışı göstermelidir.
Pazarlama İletişimi’ni oluşturan tüm ögeler arasında uyum ve tutarlılık söz konusu
olduğunda ise Bütünleşik Pazarlama İletişimi’nden söz edilmektedir. “Günümüzde Bütünleşik
Pazarlama İletişimi’nin mantığı, sinerji (uyum) sözcüğündeki gizli olup; IMC (Integrated
Marketing Communication) tüketici bağlılığı yaratılması, güven duyulması için ürün ve
hizmet hakkında bilgi içeren tüm kaynakların birlikte yönetilmesi olarak anılabilir” (Balta
Pelketoğlu, 2010:50).

1.2. Pazarlama İletişimi’nin Tarihsel Gelişim Süreci
1.2.1. Üretim Odaklı Pazarlama
Pazarlama örgütsel bir faaliyet olarak, gerçek anlamda, ilk kez 18. yüzyılda
gerçekleşen Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu dönemde fabrika üretim
sistemlerin gelişmesi, üretimin kitlesel olarak yapılmasına olanak sağlamış, bir yandan da
yeni değişim olanaklarını ortaya çıkarmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, özellikle savaş
amaçlı oluşturulan üretim birimlerinin, hızla tüketim malları üretmeye başlaması, pazarlama
ile ilgili yaklaşımları biraz daha pazara yönelik olarak geliştirmiştir.
Gerçek anlamda ilk pazarlama iletişimi kampanyası, ABD’de yapılmıştır. Bu
kampanya, ülkenin İkinci Dünya Savaşı’na girmesi hakkında kamuoyu oluşturarak, ülkedeki
bütün kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı bireylerin, Amerika için yapacakları bir şeyler
olduğunu göstermeyi hedeflemiştir. Baskı yapabilecek, mesaj iletebilecek ya da ses
getirebilecek tüm iletişim kaynakları, tek bir amaç ve tek bir tema için birlikte kullanılmıştır:
Posta zarflarının, yiyecek paketlerinin üzerinde; poster, afiş ve billboardlarda…

1.2.2. Kitlesel Üretim Dönemi
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde, tüm fabrikalar devlet ve ordu için üretim
yapmaya başlamıştır. Üreticilerin motivasyonlarını sağlamak için verilen “üretim ve hızlı
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üretim” mesajları, yine dönemin tüm iletişim araçları ve özellikle de üst düzey hükümet
temsilcilerinin ve savaş amaçlı oluşturulan örgütlerin çabaları ve başarılı halkla ilişkiler
teknikleriyle hedef kitlelere ulaştırılmıştır.
Savaş sırasında, süratle üretmek temel kriter iken, savaş sonrasında amaç; çok üretmek
ve çok satmak olmuştur. Kitlesel pazarlamada, talepte patlama olmuştur. Fabrikalar bu kez
tüketim malları üretmek ve çok satmak için çalışmaya başlamışlardır.
1.2.3. Kitlesel Pazarlama Dönemi
Kitlesel pazarlama, standart olan tüketim mallarının, aynı standartlarda, farklı olmayan
kitlelere satmak için oluşturulmuştur. 1960’larda pazarlama karması ilk defa bir formül olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşıma göre, ürün üretilip fiyatlandırıldıktan sonra, dağıtım
kanallarına gönderilir ve kitlesel mesajlarla da insanlara duyurulurdu.
Pazarlama sistemine ilk kez dahil olan iletişim ögesi reklamlar, bu dönemde işlevsel
olsa da standart formüllerde üretilmiş ve o mal ya da hizmetin pazarda olduğunu haber veren
ilanlar biçimindedir. Dönemin en temel iletişim araçları televizyon, radyo ve yazılı medyadır;
tek gelir kaynağı ise reklamlardır. Bu dönemde ayrıca, kitle iletişim araçları kendi popüler
kültürlerini yaratarak, bu kültürün beslenmesi için mesajlar iletmişlerdir.
Üreticilerin tam bir güç olduğu bu dönemde temel pazarlama yaklaşımında;

gibi yalnız arz yönü önemsenen, müşteri ve tüketicilerin hiçbir biçimde planlamaya
dahil edilmediği bir pazarlama anlayışı hakimdir.
Klasik Pazarlama Anlayışı olarak da adlandırılan bu dönemde tek pazarlama iletişimi
aracı olarak reklamlar kullanılmıştır. Kitlesel üretim yapılıp, tüm tüketicilerin aynı ihtiyaç ve
isteklerinin olduğu ve benzer satın alma özellikleri gösterdiği varsayılmıştır.

1.2.4. Tüketici Odaklı Pazarlama
1960’lı yıllardaki seri üretim yapısını, 1970’lerde ürün çeşitlemeleri ve
segmentasyonlar izlemiştir. 1980’lerin başında, müşteri gruplarının küçülmesi ve her grubun
yaşam tarzına, satın alma alışkanlıklarına, istek ve ihtiyaçlarına göre yeni pazarlama planları
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ve iletişim planları yapılmaya başlanmıştır. Tüketiciler, yalnızca reklam masajlarıyla ulaşılıp
etkilenemeyecek kadar karmaşık ve yoğun bir yaşam tarzına sahiptir artık.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi’ne temel oluşturacak ilkelerin uygulanmaya başlandığı
bu yeni pazarlama anlayışında,

koşullarda üretim yapmalıyım?

gibi üretim temelli pazarlama anlayışını sorgulayan ve müşteri ve olası müşterilerin
talep ve beklentilerini merkeze alan yeni pazarlama anlayışı uygulanmaya başlanmıştır.
Modern Pazarlama Anlayışı olarak da adlandırılan bu anlayışın temel özelliği pazarlama
sistemine iletişim olgusunu katması ve müşteri odaklı olmasıdır.
Günümüzde ise firmalar daha çok üretip daha farklı yerlere ulaşmak ve kar etmek
zorundadır. İletişim kanallarını kontrol altında tutmalıdırlar. 1990’ların en büyük özelliği,
tüketicilerin güçlerini ortaya koymaları olmuştur. Tüketiciler artık kendilerinin de
söyleyecekleri bir şeyleri olduğunu ve bunu dinletmeleri gerektiğinin farkına varmışlardır.
Firmalar da pazarda var olabilmek için, tüketicilerini dinlemek ve anlamak zorunda
olduklarının farkına varmışlardır.
Pazarlama İletişimi Yaklaşımları’ndaki bu değişimi 1990’lı yılların getirdiği yaşam
stilindeki değişiklikler şekillendirmiştir. Tüketicilerin bilinçlenmesi, ürün ve hizmetler ile
ilgili bilgileri, üreticilerin dışında başka kaynaklardan da elde etme imkanı doğmuştur.
Tüketiciler satın alma kararları sürecinde daha fazla alternatif ve tercih olanağına
kavuşmuşlardır.
Özetle,
İlk yaklaşım daha çok ürün odaklıdır, tüketici tutum ve davranışlarına pek dikkat
edilmemektedir ve “Ne yaparsak satarız” mantığı hakimdir.
Son dönemlerdeki Tüketici Odaklı Pazarlama Yaklaşımı’nda ise “Satılması olası olan
ürün ve hizmetler üretilmelidir” mantığı hakimdir.
Aşağıdaki tablo, Pazarlama İletişimi’nin tarihsel gelişim sürecini görselleştirmektedir:
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Şekil 2. Pazarlama İletişiminin Tarihsel Gelişim Süreci

1.3. Pazarlama İletişimi Süreci
Pazarlama İletişimi uygulaması bir iletişim sürecinin yönetilmesini gerektirmektedir.
Bu süreç, bir kaynak tarafından mesajların bu mesajları taşıyacak iletişim ortamlarıyla hedef
kitleye ulaştırılmasını, mesajın yöneltildiği alıcının tepkilerinin belirlenmesini ve iletişim
sürecini olumsuz etkileyebilecek, gürültü olarak adlandırılan koşulların belirlenmesini içerir
(Odabaşı, 1995: 26 vd.). Bu anlamda, iletişim süreci konusunda bilgi, beceri ve etkinliğin,
Pazarlama İletişimi’nin başarıyla uygulamasındaki önemi hiç kuşkusuz yadsınamaz bir
gerçektir. Ayrıca, dikkatli bir planlama, uygulama ve denetimin gerekliliği de söz konusudur.
Daha açık bir anlatımla, kendileriyle iletişim kurulması hedeflenen kitleler
belirlenmeli, onların özelliklerine uygun mesajlar hazırlanmalı ve yine hedef kitlenin
beklentilerine uygun iletişim kanallarıyla uygun zamanlama saptanarak, program yürürlüğe
konulmalı ve sonuçlar denetlenmelidir.
Pazarlama İletişimi, “tutundurma ya da satış çabaları, satış tutundurma (promosyon)
kavramlarından daha geniş bir alanı kapsayan ve ürün kavramının, kuruluş kişiliğinin
tüketicilere sunuluşunu içeren bir süreçtir” (Odabaşı, Oyman, 2001:35).
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Pazarlama İletişimi’nin yerine getirilmesi için bir pazarlama ekibinin karar vermek
yükümlülüğünde olduğu bazı etmenler bulunmaktadır. Söz konusu etmenler aşağıdaki gibi
sıralanabilir (Chris Fill, 1995: 17’den Aktaran Yurdakul, 2006:30-31):

nı istediğimiz kurum ve marka imajı ne olmalıdır?

nasıl kontrol edilmelidir?

Pazarlama İletişimi’ni iletişim modeline uyarladığımızda, mesajı gönderen kaynak, ya
işletme ya reklam ajansı, halkla ilişkiler şirketi ya da her ikisi birden olabilir. Mesajın
gönderileceği kanallar, kişisel satış elemanı, ürünün ambalajı, radyo, televizyon, gazete,
billboard, internet, vb. iletişim araç ve ortamları olabilir. Alıcı, işletmenin ürün/hizmetini
sunmak istediği mevcut ya da olası hedef kitlelerdir.

1.4. Pazarlama İletişimi’nin Amaçlari
Pazarlama İletişimi’nin temel amaçları çeşitli yazarlar tarafından satış yönlü yaklaşım
ve iletişim etkileri yönlü yaklaşım olarak iki öbeğe ayrılmaktadır:

1.4.1. Satış Yönlü Yaklaşımı
Benimseyenler, işletmelerin tek ve anlamlı amacının satış olduğunu ileri
sürmektedirler. İletişim etkileri yönlü yaklaşımı benimseyenler ise, tüketicinin bazı
aşamalardan geçtiğini ve tüm Pazarlama İletimi araçları ile satış ve satış dışı amaçlara
ulaşıldığını ileri sürerler ve bu durumu değişik modellerle açıklamaya çalışırlar (Göksel,
Kocabaş, Elden, 1997:31).
Bazı yazarlar ise Pazarlama İletişimi amaçlarını alıcı, işletme ve toplumsal boyutta ele
almaktadırlar.

1.4.2. Alıcı Açısından
Alıcı açısından değerlendirildiğinde Pazarlama İletişimi çabaları, hedef kitleyi ikna
ederek, arzulanan yönde tutum ve davranış değişikliği yaratmayı, olumlu tutumları
pekiştirmeyi ve davranışa yol açabilecek tutumlar oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu durumda
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Pazarlama İletişimi’nin temel amacı kuruluşun kendisi/markası ve/ya da Pazarlama Karması
üzerine hedef kitlelere bilgi vermek, hatırlama yapmak ve ikna etmek olarak özetlenebilir.
Belirtilen etkinliklerle amaçlanan, hedef kitlelerin;
1.Dikkatini çekmek (Attention)
2.İlgi uyandırmak (Interest)
3.Arzu yaratmak (Desire)
4.Harekete geçirmek’tir (Action)
Söz konusu süreçte, tüketicinin bazı aşamalardan geçtiği ve Pazarlama İletişimi araç
ve teknikleriyle satış ve satış dışı amaçlara ulaşıldığı gözlemlenmektedir. Yukarıda belirtilen
AIDA daha sonra ise NAIDAS olarak bilinen modelin ortaya atılması söz konusu süreçten
kaynaklanmaktadır.

1.4.3. Pazarlama İletişimi Amaçlarının Toplumsal Boyutu
Pazarlama iletişimi amaçlarının toplumsal boyutu değerlendirildiğinde ise; yenilikler,
değişik yaşam tarzları, toplumsal değerler içeren mesajlarla, toplumun bilgilendirilmesi,
toplumsal içerikli kampanyalarla çevre bilinci, sağlıklı yaşam, spor ve kültüre destek gibi
yararlar zincirinden söz edilebilir.

1.4.4. Ekonomik Açıdan
Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde ise Pazarlama İletişimi, sisteme sunulan
ürünlerin çeşit ve kalitesini arttırmaktadır. Toplumun haber alma, eğitim, eğlence
gereksiniminin giderilmesi, yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunmaktadır.

1.4.5. Pazarlama İletişimi’nin Bir Amacı Da Ürünün Değeri
Pazarlama iletişimi’nin bir amacı da ürünün değerini vurgulamak ve imaj
oluşturmaktır. Bir ürünün ya da markanın imajı, alıcının ürün ya da markanın ne olduğuna
ilişkin izlenimleri sonucu oluşan simgesel değerlerdir. Marka ile bağdaştırılan bu simgesel
değerler, alıcının bir markayı diğerine tercih etmesinde önemli bir etkendir.
Günümüzde artık Postmodern Pazarlama’dan söz edilmektedir. Yavuz Odabaşı’ya
göre, birçok pazarlama kavramı için temelin postmodernizm tarafından sunulduğu konusunda
kuşku yoktur. Bu kavramların (mikro pazarlama, veri tabanlı pazarlama, ilişkisel pazarlama
gibi) her birinin vaat ettikleri çok ve değişken olsa da hepsinin iki temel özelliği vardır
(Brown, 1993: 26’den Aktaran Odabaşı, 2004: 77-78):
a)Müşteriye bir birey olarak yaklaşmak ve
b)Yeni müşteriler, ürünler ya da hizmetler yerine eskilerini elde tutma isteği.
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Sonuç olarak, pazarlama tarihinin derin çukuruna atılmamak ve bir daha
hatırlanmamak tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için, modern pazarlamanın kurucusu ve
pazarlama literatürünün bir numaralı ismi Philip Kotler’in belirlediği “On Ölümcül Pazarlama
Günahı” ndan kaçınmak ve arınmak gerekmektedir (Kotler, 2005: 18):
1.Şirket yeterince pazar odaklı ve müşteri merkezli değil.
2.Şirket hedef müşterilerini tam olarak anlamıyor.
3.Şirketin rakipleri daha iyi tanımlaması ve izlemesi gerek.
4.Şirket hissedarları ile ilişkisini gereğince yönetemiyor.
5.Şirket yeni fırsatlar bulmakta başarılı değil.
6.Şirketin pazarlama planlama süreci kusurlu.
7.Şirketin ürün ve hizmet politikalarının sıkılaştırılması gerekiyor.
8.Şirketin marka geliştirme ve iletişim becerileri zayıf.
9.Şirket verimli ve etkili pazarlama gerçekleştirebilecek kadar iyi organize edilmemiş.
10.Şirket teknolojiden azami düzeyde yararlanmıyor.
Yine Kotler’e göre, her günaha önerilen çözümler bulunmaktadır. Söz konusu
çözümler, on günahı, yüksek pazarlama üretkenliğine ve karlılığına ulaşmak için on emire
dönüştürecektir (Kotler, a.g.y.; 119):
1.Şirket pazarı segmentlere böler, en iyi segmentleri seçer ve seçilen her segmentte
güçlü bir konum geliştirir.
2.Şirket müşteri ihtiyaçlarının, algılarının, tercihlerinin ve davranışlarının bir haritasını
çıkarır ve hissedarlarını müşterilere hizmet etme ve onları tatmin etme konusunu akıllarından
çıkarmamaları için motive eder.
3.Şirket başlıca rakiplerini, bunların zayıf ve güçlü yanlarını tanır.
4.Şirket hissedarları ortaklar haline getirir ve onları cömertçe ödüllendirir.
5.Şirket fırsatların tanımlanması, bunların sıralanması ve en iyilerinin seçilmesi için
sistemler geliştirir.
6.Şirket, uzun ve kısa vadeli içgörüsel planlara götüren bir pazarlama planlama
sistemini yönetir.
7.Şirket, ürün ve hizmet karması üzerinde güçlü bir kontrol sağlar.
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8.Şirket, en uygun maliyetli iletişim ve promosyon araçlarını kullanarak güçlü
markalar geliştirir.
9.Şirket, çeşitli departmanları arasında pazarlama liderliği ve takım ruhu oluşturur.
10.Şirket piyasada kendisine rekabet üstünlüğü sağlayan teknolojilere sürekli
yenilerini ekler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama İletişimi, genel iletişim modeline dayanır, iki yönlü bilgi ve deneyim
alışverişidir ve tüm iletişim ögelerini içerir. Pazarlama İletişimi’ni oluşturan tüm ögeler
arasında uyum ve tutarlılık söz konusu olduğunda ise Bütünleşik Pazarlama İletişimi’nden söz
edilmektedir. Pazarlama iletişiminin tarihsel gelişim süreci irdelendiğinde ilk yaklaşım daha
çok ürün odaklıdır, tüketici tutum ve davranışlarına pek dikkat edilmemektedir ve “Ne
yaparsak satarız” mantığı hakimdir; son dönemlerdeki Tüketici Odaklı Pazarlama
Yaklaşımı’nda ise “Satılması olası olan ürün ve hizmetler üretilmelidir” mantığı söz
konusudur. Tüm bu unsurları dikkate alarak bu ünitede pazarlama iletişimi kavramı ve tanımı,
pazarlama iletişimi’nin tarihsel gelişim süreci ile pazarlama iletişimi’nin amaçları başlıklı
konular açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

Doğr
u

ş

Yanlı

1. Pazarlama örgütsel bir faaliyet olarak, gerçek anlamda, ilk
kez 18. yüzyılda gerçekleşen Sanayi Devrimi ile birlikte
ortaya çıkmıştır.

( )

( )

2. İletişim etkileri yönlü yaklaşımı benimseyen yazarlar,
işletmelerin tek ve anlamlı amacının satış olduğunu ileri
sürmektedirler.

( )

( )

3. Gerçek anlamda ilk pazarlama iletişimi kampanyası,
İngiltere’de yapılmıştır

( )

( )

4. Alıcı açısından değerlendirildiğinde Pazarlama İletişimi
çabaları, hedef kitleyi ikna ederek, arzulanan yönde tutum ve
davranış değişikliği yaratmayı, olumlu tutumları pekiştirmeyi
ve davranışa yol açabilecek tutumlar oluşturmayı
amaçlamaktadır.

( )

( )

5. Modern pazarlamanın kurucusu ve pazarlama literatürünün
bir numaralı ismi Philip Kotler’dir.

( )

( )

6. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada kullanılan bir modeldir?
A) AİA
B) AİD
C) ADİD
D) NAİDAS
E) SADİNA
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7. Pazarlama İletişimi’nin yerine getirilmesi için bir pazarlama ekibinin karar
vermek yükümlülüğünde olduğu bazı etmenler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
A) Yeni oluşturulacak imaj için ne yatırım yapılmalıdır?
B) Mesajlar nasıl gönderilmelidir?
C) Alıcılarda ne gibi tepki yaratılması amaçlanmaktadır?
D) Uygulamadan sonra tüm süreç nasıl kontrol edilmelidir?
E) Üretim sistemi nasıl sorgulanmalıdır?
8. …………’lı yıllardaki seri üretim yapısını, …………’lerde ürün çeşitlemeleri ve
segmentasyonlar izlemiştir. ………….’lerin başında, müşteri gruplarının küçülmesi ve her
grubun yaşam tarzına, satın alma alışkanlıklarına, istek ve ihtiyaçlarına göre yeni pazarlama
planları ve iletişim planları yapılmaya başlanmıştır. Yukarıdaki boşluklara en uygun gelen
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1960/1970/1980
B) 1940/1950/1970
C) 1910/1950/1950
D) 1940/1960/1990
E) 1940/1950/2000
9. Günümüzde Bütünleşik Pazarlama İletişimi’nin mantığı, ……………..
sözcüğündeki gizli olup; IMC (Integrated Marketing Communication) tüketici bağlılığı
yaratılması, güven duyulması için ……………………… hakkında bilgi içeren tüm
kaynakların birlikte yönetilmesi olarak anılabilir. Yukarıdaki boşluklara en uygun gelen
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim/süreç ve yönetim
B) İletişim/imaj ve itibar
C) İletişim/ İmaj ve marka
D) Uyum/İletişim ve kanal
E) Sinerji/ ürün ve hizmet
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10. Pazarlamayı, hedef olarak alınacak pazarların seçilmesi ve üstün müşteri
değerlerinin yaratılması, sunulması ve iletişim kurulması suretiyle, müşteri elde etmenin,
muhafaza etmenin ve sayılarını arttırmanın sanat ve bilimidir, şeklinde tanımlayan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Filiz Balta Peltekoğlu
B) İzzet Bozkurt
C) Philip Kotler
D) Amerikan Pazarlama Birliği
E) Yavuz Odabaşı

Cevaplar: 1 D, 2 Y, 3 Y, 4 D, 5 D, 6 D, 7 E, 8 A, 9 E, 10 C
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2. TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. Temel Kavramlar
2.1. Pazar ve pazar sınıflandırması
2.2. Pazarlama iletişimi’nin gelişmesini etkileyen faktörler
2.3. Pazarlama’nın tanımı
2.4. Pazarlama kavramındaki değişim
2.5. Bütünleşik pazarlama iletişimi’nin özellikleri
2.6. Tutundurma
2.7. Neandartal pazarlama/eski tarz pazarlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Pazar ve Pazar sınıflandırması hakkında bilgi veriniz?
2. Pazarlama iletişiminin gelişmesini etkileyen faktörler nelerdir?
3. Bütünleşik pazarlama iletişiminin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama ve pazarlama Pazarlama
iletişimi’nin
iletişimi ile ilgili temel gelişmesini
etkileyen
kavramlar
faktörler
ve
bütünleşik
pazarlama
iletişimi’nin
özelliklerini öğrenme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Pazarlama kavramındaki
değişim ve bütünleşik
pazarlama iletişiminin
özelliklerinin irdelenerek
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar





Pazarlama
Pazarlama iletişimi
Tutundurma
Eski tarz pazarlama
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Giriş
Pazar, belli bir mala ihtiyacı olan, malı satın almak için parası ve parasını harcamaya
istekli olan kişiler ve örgütler topluluğudur. Pazarlama İletişimi Bir başka deyişle (bütünleşik)
pazarlama iletişimi yaklaşımının gelişmesini etkileyen birçok değişken bulunmaktadır.
Pazarlamanın dar kapsamlı ifadesi, insanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
bir değiş tokuş sürecidir. Günümüzde firmalar ya da kurumlar hedeflerini gerçekleştirmek için
üç bileşenden oluşan bir pazarlama kavramını yeğlerler: Tüketici uyumlu, hedef uyumlu ve
sistem uyumlu pazarlama kavramı. Günümüzün Pazarlama İletişimi anlayışında gelinen en
son nokta: Yönetimler iletişim sonuçlarının ölçülebilir olmasını beklemekte ve “Pazarlama ve
Marka İletişimi”ne yaptığım yatırımlar karşılığında ne alacağım? sorusuna yanıt
aramaktadırlar. Önemli olan: Var olan ve olası müşterilerin gerçekleştirilmekte olan
Pazarlama ve Marka İletişimi etkinliklerini ne şekilde görüp algıladıklarıdır.
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2.1. Pazar Ve Pazar Sınıflandırması
Pazar, belli bir ürün ya da hizmete ihtiyacı olan, bu ürün ya da hizmeti satın almak için
parası ve parasını harcamaya istekli olan kişiler ve örgütler topluluğudur.
Pazar sınıflandırması:
A.Tüketiciler Pazarı. Son tüketicilerden oluşur.
B.Örgütsel Pazarlar: Bir mal ya da hizmet üretmek için, başka mal ya da hizmetleri
üretim bandında kullanma amacıyla satın alan kişi ve kuruluşlardan oluşur.
Farklı özelliklerinden ötürü satın alma davranışlarında farklılık gösteren bu pazarlar:
a) Endüstriyel Kullanıcılar Pazarı
b) Aracılar Pazarı
c) Kamu Pazarı
olarak sınıflandırılır.

2.2. Pazarlama İletişimi’nin Gelişmesini Etkileyen Faktörler
Pazarlama İletişimi çabaları her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır. Neden?
Bir başka deyişle (bütünleşik) pazarlama iletişimi yaklaşımının gelişmesini etkileyen
değişkenler hangileridir?
1) Pazardaki güç dengeleri değişmiştir. Uzun yıllar kitlesel pazarlama yaklaşımıyla
ayakta duran üretici firmalar, ellerindeki gücü tüketicilere ve dağıtımda en son nokta olan
perakendecilere kaptırmak zorunda kalmışlardır.
2) Üretim kitlesel bir nitelik kazanarak büyük boyutlara ulaşmıştır.
3) Tüketici sayısı artmıştır.
4) Tüketiciler giderek daha çok bilinçlenmiştir. Tüketiciler, artık kendilerine sunulan
her şeyi tüketmeye hazır halde değiller; daha akılcı kararlar alıp uygulamaya çalışırken,
kendilerini hedef alan reklam ve diğer pazarlama iletişimi çalışmalarında ürün ya da hizmetin
kendilerine sunduğu yararın yanında, firmanın topluma katkısını ya da çevreye olan
duyarlılığını görmek istemektedirler. Ürünlerin giderek birbirine benzemesi, USP (Unique
Selling Purpose) olarak adlandırılan özgün satış tekliflerine dayanan reklamcılık yaklaşımını
geçersiz kılmıştır. Kendilerine gönderilen her reklam mesajını sorgulamadan alman pasif
tüketiciler yerine, kendilerine verilen mesajları sorgulayan, karşılaştıran aktif bir tüketici
kitlesi oluşmuştur. Kısacası, tüketiciler, tüketici tanımlaması yerine müşteri olmayı talep
ederken, her türlü pazarlama iletişimi sürecinde aktif rol oynamak istemektedirler.
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5) Tüketici istek ve beklentileri, tüketici eğilimleri sürekli değişmektedir.
6) Üreticiler ile tüketiciler arasındaki mesafe her geçen gün daha da artmaktadır.
7) Küreselleşmeyle birlikte rekabetin boyutları büyümüştür. Ekonomik alanda değişim
söz konusudur.
8) Teknoloji alanındaki gelişim ve değişim süregelmektedir.
9) Çok geniş bir alana yayılmış tüketicilere mal ve hizmetlerin ulaştırılabilmesi için
kullanılan aracı kurumlar artmıştır.
10) Yoğun bir rekabet ortamı söz konusudur.
11) Geleneksel reklam ortamlarının etkisi azalmıştır.
12) Geleneksel reklam ortamlarının maliyeti artmıştır.
13) Reklamverenlerin beklentileri değişmiştir. Reklamverenlerin geleneksel
reklamlara olan güvenleri azalmıştır. Çünkü, geleneksel reklam mesajları tüketicilerin satın
alma davranışları üzerinde artık eskisi kadar etkili değillerdir. Reklamverenler daha çok bilgi
ve daha yaratıcı mesajların, etkili iletişim stratejileriyle birlikte bütün pazarlama iletişimi
araçlarının aynı mesaj tutarlılığı ve bütünlüğü içinde kullanılması istemektedir. Bu bağlamda
Haluk Gürgen, reklamverenleri değişime yönelten nedenleri aşağıdaki gibi sıralamaktadır
(Aktaran Bozkurt, 2007: 32):
a) Müşterilerin ve tüketicilerin her düzeydeki ürün ve hizmetle ilgili bilgiye sahip
olmaları, satın alma kararlarının oluşması için reklamların taşıdıkları mesajlardan daha
fazlasına ihtiyaç duymaları;
b) Yoğun iletişim mesajlarının yer aldığı kitle iletişim araçlarının, hedef kitlelere
ulaşma güçlülüğünün artması, buna bağlı olarak geleneksel reklamcılığın giderek artan
maliyetleri, özellikle teknolojik bir sonuç olan çok kanallı medyalar, zapping olgusu ve ikna
edici mesajları reklam formatında iletme güçlüklerinin ortala çıkması;
c) Yeni gelişen ve geleneksel medya ortamlarından daha etkili olan mesaj iletici
ortamların kurgulanabilir oluşu;
d) Gelişen bilgisayar teknolojilerine bağlı olarak, veritabanı oluşturma kolaylığı ve
maliyetlerin karşılanabilir boyutlara ulaşması;
e) Geleneksel reklam ortamlarının etkinlik ölçümlemelerindeki dezavantajlar.
14) Veritabanı oluşturma kolaylığı ve ucuzlayan maliyetleri söz konusudur.
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2.3. Pazarlama’nın Tanımı
Pazarlamanın dar kapsamlı ifadesi, insanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik bir değiş tokuş sürecidir.
Doğan Tuncer, Pazarlama’yı, “Tüketici ihtiyaçlarından hareketle, üretilecek mal ve
hizmetleri belirlemek, belirlenen bu mal ve hizmetlerin üretiminden en son tüketiciye veya
kullanıcının eline geçmesini sağlayacak tüm hizmet ve tekniklerin, tüketicileri tatmin ederek
kar sağlamak amacıyla kullanılması.”dır biçiminde tanımlamaktadır (Aktaran Başok
Yurdakul, 2006: 8).
Pazarlama, Philip Kotler’e göre “Hedef olarak alınacak pazarların seçilmesi ve üstün
müşteri değerlerinin yaratılması, sunulması ve iletişim kurulması suretiyle, müşteri elde
etmenin, muhafaza etmenin ve sayılarının arttırmanın sanat ve bilimi.”dir (Kotler, 2000: 8).
Kısaca, Pazarlama, hedef tüketici, müşteri ve toplumun gereksinimlerini tatmin
ederek, kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin planlanması, uygulanması ve denetimi
sürecidir.
Pazarlama, daha açık bir anlatımla, “bireylerin ve kurumların hedeflerine ulaşmayı
sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere ürün, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi,
fiyatlandırılması, tanıtılması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.”
(Kotler, 2000:8’den Aktaran Tokal Bayru, 2001: 3)
Pazarlama bir süreci izlemelidir. Bu süreç, pazarlama planlama süreci, pazarlama
fırsatlarının incelenmesi, hedef pazarların seçilmesi, pazarlama stratejilerinin tasarlanması,
pazarlama programlarının geliştirilmesi ve pazarlama çabalarının yönetilmesi aşamalarından
oluşmaktadır.
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Şekil 1. İşletme Pazarlama Stratejisini Etkileyen Faktörler (Kotler ve Keller, 2006:
27’den Aktaran Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009: 29)
Değişim ya da mübadele, karşılığında bir şey teklif etmek suretiyle arzu edilen bir
ürün ya da hizmeti bir kimseden almaktır. Değişim bir değer yaratma işlemidir ve değişim
sonunda, her iki tarafın da değişim öncesinden daha iyi bir durumda olacağına inanması
gerekmektedir.
Yine Kotler’e göre değişim potansiyelinin var olabilmesi için beş koşulun yerine
getirilmesi gerekmektedir (Kotler, 2000:11):
1) En azından iki taraf bulunmalı
2) Her bir taraf, diğer tarafta değeri olan bir şey bulmalı
3) Her iki taraf da iletişim kurabilmeli ve elden çıkaracağı şeyi teslim edebilecek
durumda olmalı
4) Her iki taraf da, diğerinin teklifini kabul etmekte ya da etmemekte serbest olmalı
5) Taraflardan her biri, diğeri ile iş yapmanın yerinde ya da arzu edilir olduğuna
inanmalı.
Bu bağlamda pazarlama uzmanları, değişimi teşvik etmek için “doğruluk” ilkesini
benimserler: Doğru ürün ya da hizmetler doğru insanlara, doğru yerde, doğru zamanda ve
doğru fiyatlandırma ile doğru tanıtım teknikleri kullanılarak ulaştırılmalıdır.
Günümüzde firmalar ya da kurumlar hedeflerini gerçekleştirmek için üç bileşenden
oluşan bir pazarlama kavramını yeğlerler: Tüketici uyumlu, hedef uyumlu ve sistem uyumlu
pazarlama kavramı.
Tüketici uyumu kavramıyla, firmaların ürünlerini satın almaya en yakın kişileri ya da
firmaları belirlemek, bir ürünü ya da hizmeti üretmek ve rekabetin en yoğun olduğu ortamda
hedef tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak için en etkin bir biçimde sunulma çabaları
ifade edilmektedir.
Hedef uyumu kavramıyla, firmaların kurumsal hedeflerini gerçekleşmesine
odaklanılmıştır. Tüketici uyumu bu bağlamda, kurumsal hedeflerin gerçekleştiği ölçüde
sağlanmaktadır. Kar amaçlı firmalarda bu hedefler genellikle mali kriterler üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Sistem uyumu kavramına gelince; bir sistem bir bütün olarak ya da bütünü oluşturan
farklı birimlerden meydana gelir. Sistemler öncelikle hedef pazarın ihtiyaçlarını ve pazar
fırsatlarını belirlemek için kurulmalıdır. Pazarlama araştırması sonucu elde edilen bilgiler
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firmaya geri dönerek, bu firmanın gerçek anlamda tüketici uyumlu olmasını sağlayacaktır.
(Tokal Bayru; a.g.y: 4-5)

2.4. Pazarlama Kavramındaki Değişim
Önceleri, “satış” kavramı özellikle satıcının ve üreticinin ihtiyaçları üzerinde
odaklanmıştır. Satışın öncelikli hedefi, eldeki ürün/hizmeti kara dönüştürmektir. Bir takas
süreci, ardından bir satış anlayışı egemen olmuştur. “Üretirim, fiyatlandırırım, duyururum,
satarım, kar ederim” düşüncesi. Pazarlama = Üretilen malların satışı.
Arz eksikliği olan ve “Ne üretsem satarım” tarzında üretime ve satışa yönelik bir
anlayış. Tüketici işletmenin ürettiği ürünlerin peşinden koşan bir piyon. “Her ne pahasına
olursa olsun kar” düşüncesi.
1929-1932 yılları arasında yaşanan büyük Dünya Ekonomik Krizi ve İkinci Dünya
Savaşı sonrası, yığınsal üretime geçiş, nüfus artışı, kaynakların kıtlığı, açlık ve çevre kirliliği
gibi etkenlerin etkisiyle “Toplumsal Pazarlama Anlayışı” aşamasına gelinmiştir: İşletmeye
dönük kar anlayışından tüketiciye yönelik tatmin anlayışı.
Günümüzde ise, müşteri ihtiyaç ve beklentileri üzerine odaklanılmıştır. Pazarlamanın
temel amacı müşteriyi tatmin ederek eldeki müşteriyi muhafaza etmektir: Müşteri odaklı
yaklaşım ve doğal sonucu “iletişim”.

Şekil 2. Pazarlama ve Pazarlama İletişimi İlişkisi (Aktaran Başok Yurdakul, 2006:
30)
Günümüzün çağdaş pazarlama anlayışını yansıtan AMA’nın tanımı:
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“Bireysel ve kurumsal amaçları tatmin edecek değişimleri sağlamak üzere ürün,
hizmet ve fikirlerin şekillendirilmesi (üretilmesi), fiyatlandırılması, dağıtımı ve
tutundurulmasını (iletişim) planlama ve uygulama süreci.”
Pazarlama, malların ve ihtiyaçların üreticiden tüketiciye doğru akışını yöneten işletme
faaliyetlerinin yerine getirilmesidir. Bu bağlamda, üretim ve pazarlama faaliyetlerini birlikte
yürüten bir işletmede, malların üretim yerlerinden satış yerlerine hareketini sağlayan
faaliyetler şöyle sıralanır:
1) Belirli mallar için potansiyel pazarı belirlemek
2) İşletmenin üretim kapasitesinin verimli biçimde kullanılmasını sağlayacak talebi
yaratmak
3) Elverişli bir dağıtım sistemi kurup uygulamak
Yukarıdaki tanımlar sonucunda ulaşılanlar ise;

Demek ki;
Pazarlamanın temelini değişim oluşturmaktadır. Bu değişimi sağlayan ve kolaylaştıran
en önemli öge ise taraflar arasındaki iletişimdir. Pazarlama iletişimi;
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1) Genel iletişim modeline dayanır ve tüm iletişim ögelerini içerir: Kaynak, Mesaj,
Kanal, Alıcı. Kişilerarası İletişim Modeli aşağıdaki gibidir: (Bozkurt, a.g.y.: 47)

Şekil 3. Kişilerarası İletişim Modeli
2) İletilen mesajların tüketicinin zihninde bilgi olarak kalması ve dolayısıyla
gelecekteki satın alma kararını etkilemesi arzulanmaktadır. İkna edici iletişim özelliklerine
sahiptir. (İkna edici iletişim: Yeni bir tutum kazandırma ve tutum değiştirme süreci.)
3) Alıcının (tüketici) mesajı alıp ona katılmasında, mesajı kavraması, kabullenmesi ve
amaçlanan hedef davranışın, alıcı (tüketici) tarafından gösterilmesi.
4) Pazarlama İletişimi iki yönlü iletişimdir. İki yönlü bilgi ve deneyim alışverişidir.
5) Pazarlama iletişimi oluşturan tüm ögeler arasında uyum ve tutarlılık olmalıdır. Bu
kavramı açıklamaya Bütünleşik Pazarlama İletişimi denir.
6) En genel anlamıyla Pazarlama: Mal ve hizmetlerin, planlanarak yapılmış bir takım
organizasyonlar aracılığıyla üreticilerden tüketicilere aktarıldığı süreç. Karşılıklı ilişki.
7) Mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından fark edilip satın alınmasına ve satış sonrası
tüketici memnuniyetinin sağlanmasına kadar olan süreç.
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8) Pazarlama İletişimi, Pazarlama Karması elemanlarının birbirleriyle ve
organizasyonun bütün yönetimsel kararlarıyla olan ilişkisini ve bu ilişkinin tüketici ya da olası
tüketiciler ile olan sürecini kapsar.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Veri Bazlı Pazarlama, İlişki Pazarlaması, Birebir
Pazarlama olarak da adlandırılmaktadır.
Pazarlama İletişimi “promosyon” kavramından daha geniş bir alanı kapsar ve
Pazarlama İletişimi kavramıyla ürünün, tüketiciler tarafından fark edilmesi ve tüketicilerin
satın alma kararlarını etkileyebilmek için pazarlama yöneticilerinin yerine getirdikleri tüm
eylemler anlatılmaya çalışılmaktadır.
Günümüzde, yöneticiler ve Pazarlama İletişimi yöneticileri yeni bir kavramla
tanışmışlardır:

2.5. Bütünleşik Pazarlama İletişimi’nin Özellikleri
Ancak, bütünleşik pazarlama iletişimi açıklayan ve uzmanların üzerinde hemfikir
oldukları ortak bir tanım bulunmamaktadır; bazı ögelerin paylaşımı söz konusudur.
Bütünleşik pazarlama iletişimi, müşteri ile başlamakta ve etkili iletişim programları
doğrultusunda gereken biçim ve yöntemleri belirlemektedir. Burada amaç, davranışı doğrudan
ya da dolaylı olarak etkilemektir. Bütünleşik pazarlama iletişimi hem bir süreç hem de bir
konsepttir. Süreçtir çünkü uzun dönemde kurumsal kimliğe katkı sağlayacak ve yönetsel
anlamda iletişimi kullanacak bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bir konsepttir, çünkü pazarda
üstünlük ve farklılık yaratacak bütün yaratıcı pazarlama iletişimi faaliyetlerinin pazarlama
karması ile bütünlük sağlayacak genel bir sinerji yaratmaktadır. Dolayısıyla, bütünleşik
pazarlama iletişimi, pazarlama iletişimine ait tüm çabaların bir disiplini, orkestrasyonu, tek
sesliliği, uyumu, bütünleşmesi gibi değişik kavramlarla tanımlanmaya çalışılmaktadır.
(Bozkurt, a.g.y.: 15-16)
Bütünleşik pazarlama iletişimi, kavram olarak 1990’ların bir ürünü olmasına karşın,
Thomas Harris, bundan yaklaşık 30 yıl önce, AMA (American Marketing Association)’ın ilk
toplantısında pazarlamacıların reklam, halkla ilişkiler ve promosyon programları arasında bir
koordinasyon olmaması durumunda büyük bütçelerin boşa gideceğinden söz edildiğini ifade
etmektedir. Reklam Ajansları Derneği- nin -Association of Advertising Agencies (AAA)müşteri araştırmaları, müşterilerin, reklam, doğrudan postalama, satış promosyonları ve halkla
ilişkilerin birlikte yürütülmesinin önemine inandıklarını, müşterilerin bu hizmetlerden sadece
birini veren ajanslarla birlikte olmak yerine stratejik düşünce, yaratıcı taktikler ve yönetim
tekniklerini birlikte aradıklarını ortaya koymaktadır.
Günümüzde bu durumu açıklayan bütünleşik pazarlama iletişiminin mantığı ise, sinerji
(uyum) sözcüğünde gizli olup, IMC (bütünleşik pazarlama iletişimi) tüketici bağlılığı
yaratılması, güven duyulması için ürün ve hizmet hakkında bilgi içeren tüm kaynakların
birlikte yönetilmesi olarak anılabilir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi: İletilerin çok daha etkili olmasına katkıda bulunur.
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Farklı söylemlere dayanan iletilerin olumsuz etkisini engeller.
Tüketici ve işletme arasında iki yönlü iletişime olanak tanır.
Çift yönlü iletişim süreci, uzun soluklu tüketici ve marka ilişkilerinin kurulmasına
katkıda bulunur. (Balta Peltekoğlu, 2010:50)
Bütünleşik Pazarlama İletişimi”nin en temel özelliği: Var olan tüm temas noktalarıyla
tüm hedef kitlelere iletilen tutarlı ve uyumlu mesajlar dizisi olması. Bu anlamda, bütünleşik
pazarlama iletişimi, pazarlama çabaları içinde yer alan bütün farklı parçaların hedef
tüketicilere tek ses, birleştirilmiş bir mesaj ve imajla ulaşması için koordine edildiği bir
yaklaşımı gerekli kılmaktadır.
Amerikan Reklam Ajansları Birliği, bütünleşik pazarlama iletişimini, reklamcılık,
halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama gibi çeşitli iletişim yöntemlerinin
stratejik rollerini değerlendiren; geniş kapsamlı bir plana dayanan ve bu yöntemleri açık tutan;
tutarlı, en üst düzeyde iletişim etkisi sağlamada birleştirici bir kavram olarak tanımlamaktadır.
(Aktaran Bozkurt, a.g.y.: 17)
Bütünleşik pazarlama iletişimi, en genel anlamda, organizasyonların ürettiği ürün ya
da hizmetlerle ilgili alınacak her kararın müşteri temelli ve satın alma davranışlarına etki
edecek iletişim boyutunu düşünerek alınması ve bu farklı kararların bir disiplin içinde
orkestra edilerek, stratejik bir yaklaşımla planlanması ve sinerji yaratılması sürecidir.
(Bozkurt, a.g.y.: 18)
Bütünleşik
sıralayabiliriz:

pazarlama

iletişiminin

diğer

özelliklerini

kısaca

aşağıdaki

gibi

1) Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında bütün iletişim araçlarının pazarlama
karmasıyla bütünleşmesi ve planlanması esastır. Bütünleşik yaklaşım, işletmeye genel bir
perspektiften bakarak alınacak bütün kararların birbirlerini destekler biçimde oluşturulmasını
sağlar.
2) Teknolojinin pazarlama alanında tam anlamıyla kullanılması. Özellikle veritabanı
oluşturma ve birebir pazarlama, bilgisayar teknolojileri sayesinde gerçekleşmektedir.
3) Tüketici ve müşterilere odaklanma. Tek tek insanların satın alma davranışlarının
temel alındığı bir yapılanma söz konusudur (= Bire bir pazarlama olanağı). Bütünleşik
pazarlama iletişimi yaklaşımı, marka farkındalıkları yaratma ve tekrar eden satın alma
davranışlarının oluşturulmasını amaçlar. Böylece markanın ve kurumsal itibarın
bütünleştirilmesi sağlanmaktadır.
4) Ölçülebilir olması. Kurumsal hedeflerin ve amaçların tanımlandığı bu yeni
yaklaşımda, pazarlama iletişimi alanına uygulanacak tüm etkinliklerin aynı hedef ve amaçlar
doğrultusundaki başarıları da test edilebilmektedir.
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5) İnteraktif bir iletişim süreci oluşturması. Tüketiciler pazarlama planlarının
merkezinde yer alırlar. Bu süreçte tüketiciler aktif taraflar olarak karşılıklı ve çift yönlü bir
etkileşim içindedirler.
6) Veritabanı bazında planlama ve uygulama. Tüm Pazar segmentleri ve tüketici
gruplarının satın alma alışkanlıkları, marka ve kurumsal kimliğe yönelik davranış ve
tutumları, demografik, sosyolojik, psikolojik ve coğrafi özellikleri tanımlanmakta ve
stratejiler bu veriler temel alınarak oluşturulmaktadır.
7) İçeriden dışarıya değil dışarıdan içeriye doğru planlama. Bütün stratejik kararlar
Pazar temelli ve tüketicilerin istek ve gereksinimleri doğrultusunda oluşturulmaktadır.
8) Sıfır temelli planlama. Bütünleşik pazarlama iletişimi kararları oluşturulurken bir
önceki yıla ait verilerden ve bütçelerden çok planların uygulanacağı döneme ait kurumsal
hedef ve amaçlara göre bütçeler ve planlar yapılmaktadır.
Günümüzün Pazarlama İletişimi anlayışında gelinen en son nokta:
Yönetimler iletişim sonuçlarının ölçülebilir olmasını beklemekte ve “Pazarlama ve
Marka İletişimi”ne yaptığım yatırımlar karşılığında ne alacağım? sorusuna yanıt
aramaktadırlar.
Tüm dünyadaki üst düzey yöneticilerin ortak düşünce beklentisi: “Bana yarından söz
etme bugün ne kazandık?”
Üzerinde en çok kafa yorulan ve çözüm bekleyen konular:
1) Pazardaki pay
2) Kâr artışları
3) Yatırımların geri dönüşümünün ölçümlenmesi
4) Ekonomik değerler
5) Kazanılan değerlerin dönüşümüdür.
Önemli olan:
Var olan ve olası müşterilerin gerçekleştirilmekte olan Pazarlama ve Marka İletişimi
etkinliklerini ne şekilde görüp algıladıklarıdır.
Aynı malı, aynı fiyat, kalite ve teknolojiyle üreten tüketicilere aynı kolaylıkla dağıtan
işletmeler farklılığı ancak gerçekleştirebilecekleri doğru Pazarlama İletişimi Yaklaşımları
sayesinde yakalayacaklardır.
Çözüm: Değişim!
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ulanacak;

önem verilecek.
Üretim ve pazarlama faaliyetlerini birlikte yürüten bir işletmede, malların üretim
yerlerinden satış yerlerine hareketini sağlayan faaliyetler şöyle sıralanır:
1) Belirli mallar için potansiyel pazarı belirlemek
2) İşletmenin üretim kapasitesinin verimli biçimde kullanılmasını sağlayacak talebi
yaratmak
3) Elverişli bir dağıtım sistemi kurup uygulamak
O halde, pazarlama, beşeri faaliyetleri kapsar. İhtiyaçların ve isteklerin doyurulmasına
yöneliktir. Değişim yoluyla bu faaliyet amacına ulaşır.
Pazarlamanın temelini değişim oluşturmaktadır. Bu değişimi sağlayan ve kolaylaştıran
en önemli öge ise taraflar arasındaki iletişimdir.
İletişim, bir kanal aracılığıyla ileti göndererek, hedefle ortak ilişki kurmak amacıyla
bir kaynak tarafından gerçekleştirilen kişisel (yüz yüze) ve kişisel olmayan çabalardan oluşan
bir süreçtir.

2.6. Tutundurma
İşletmelerin pazarlama yönlü iletişimleri, genellikle pazarlama karışımını (marketing
mix) oluşturan bileşenlerden biri olan tutundurma (promotion) kavramıyla ifade edilir.
Tutundurma, bir ürün, hizmet, kurum, kişi ya da fikrin ilgili hedef kitlelere olumlu biçimde
tanıtılıp, benimsetilmesi amacıyla yapılan bilinçli, programlanmış ve koordine etkinliklerden
oluşan bir iletişim sürecidir. (Aktaran Göksel, Kocabaş ve Elden, 1997:19)
Tutundurmanın Alt Karması, başlıca dört bileşenden oluşur: Reklam, Satış
Geliştirme, Halkla İlişkiler ve Kişisel Satış. Ek olarak, ürünün sitili, fiyatı, ambalajın şekli,
rengi, ürünün tüketicileri sunulduğu satış noktasının yeri ve nitelikleri, müşteri hizmetleri,
satış sonrası hizmetler, destekleme etkinlikleri (sponsorship), doğrudan pazarlama gibi
unsurlar da sayalıbilir
Reklam (Advertising): Fikirlerin, ürünlerin ya da hizmetlerin kimliği belli bir
sponsor tarafından kişisel olmayan bir biçimde sunumu çabaları. Başka bir deyişle,
karşılığında bir ücret ödenmiş herhangi bir fikrin, fikirlerin, ürün ya da hizmetin belli bir
sponsor tarafından sunumu ve tanıtımı; kişisel olmayan, ödemeli kitle iletişimidir.
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Satış Geliştirme (Sales promotion): Ürün ya da hizmetin satışını ya da satın
alınmasını arttırmak amacıyla yapılan kısa dönemli özendirici çabalar. Başka bir deyişle, bir
ürünün ya da hizmetin satın alınmasını teşvik etmek için kısa vadeli çeşitli yararlar; çoğu
zaman alım kararının etkilemek için geçici bir süreliğine hediye ile desteklenir.
Halkla İlişkiler (Public relations): Ürün, hizmet ya da işletmeye olan talebi kişisel
olmayan bir biçimde uyarmak amacıyla bunlarla ilgili ticari değeri olan haberlerin, sponsor
tarafından bir bedel ödenmeksizin yazılı basın, televizyon, radyo gibi iletişim araçlarında
yayınlanmasının sağlanarak, kamuoyunda lehte tutumlar elde edilmesi çabaları. Başka bir
deyişle, bir şirketin imajı ya da ürünlerinin imajı için geliştirilen programlar; firmanın kendisi
ile halkın arasında karşılıklı anlayış oluşturmak ve dikkatli, planlı ve güçlü bir etkileşim
kurmak için yapılan etkinlikler bütünü. Yayıncılık ise halkla ilişkilerin önemli bir parçası
olup, firmanın haber hikayeleri ve ürünlerinin halka yansıtılmasını sağlar, kişisel olmayan
mesajın medya aracılığıyla kitlelere ulaşmasını içerir.
Kişisel Satış (Personal selling): Satışı sağlamak amacıyla bir ya da daha fazlası olası
müşteriyle yüz yüze yapılan sunum çabaları; bir ya da birden fazla potansiyel satın alıcılarla
karşı karşıya gelip söylemek istenilenleri anlatmak, soruları yanıtlamak ve onların siparişleri
almak, doğrudan doğruya, son kullanıcıya ya da muhtemel tüketicilere yapılan ürün
prezantasyonudur.
Doğrudan pazarlama (Direct marketing): Mektupla, telefonla, faks, e-posta ile ya
da internetle mevcut ya da muhtemel müşterilerle doğrudan temas kurmak ya da onların
doğrudan cevabını istemek; pazarlama firmalarının doğrudan satışı gerçekleştirmek için hedef
kitleleriyle doğrudan iletişime geçmesi. Doğrudan postayla doğrudan yanıt reklamcılığı, veri
tabanlı yönetimi, çeşitli yayınları ve yazı medyasını içerir.
Satın Alma Noktası (Point Of Purchase): Tüketicilerin yapılan pazarlama iletişimi
etkinlikleri olarak tanımlanır. İşaretler, taşınabilir stantlar, raf türleri, ışıklandırmalar, aynalar,
duvar posterleri gibi nesneler kullanılır. En belirgin özelliği, satış ortamında tüketiciyi, parayı
ve ürünü aynı anda bir araya getiren tek pazarlama iletişimi etkinliği olmasıdır.
Fuarlar: hedef kitle olarak genelde perakende satış yapanları seçerek, bunlara gerekli
tanıtımı yapma amacını taşır. Üreticilerin yeni ürünleri ya da geliştirilmiş ürünleri halka
sunması, rekabetçi firmalar hakkında bilgi edinmek, sipariş almak, müşterileri karşılamak,
firma imajını duyurmak gibi işlevlere sahiptir.
Uyumlaştırılmış pazarlama iletişimi araçları geleneksel tutundurma elemanlarının
artan rekabet, teknoloji vb. unsurlar karşısında yetersiz kaldığı durumlarda onlarla beraber ve
onların desteğinde kullanılan elemanlardır.
Sponsorluk, işletmenin, ürünün, markasının imajını, kimliğini geliştirmek amacıyla
spor, sanat, kültür vb. etkinliklere bir bedel ödeyerek ya da destek vererek oluşturulan bir
iletişim aracıdır.
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Çağdaş Pazarlama Anlayışı’na göre amaç, hedef tüketici ve müşterilerin istek ve
gereksinimlerini tatmin ederek kar sağlamaktır. Tatmin için bir gereksinim ya da bir sorun
olmalıdır.
O halde; Pazarlama, üretimden sonra değil, üretimden önce başlayıp üretim sırasında,
satış öncesi, satış anı ve satış sonrasında da devam eden bir eylem olmalıdır.
Pazarlama, hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin ederek
kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün/hizmet-fiyat-tutundurma-dağıtım) planlanması,
yönetimi ve denetimi çabalarıdır. Günümüzde, tüketici işletme karşısında piyonluktan
kurtulup şah durumuna gelmiştir. Tüketicilerin istek ve gereksinimlerinin yanı sıra toplumsal
gereksinimler de göz önünde bulundurulmaktadır. Pazarlama yalnızca kar amaçlı işletmeler
için değil, kar amacı gütmeyen kurumlar için de söz konusudur.
Pazarlama, Üzeyir Garih’e göre “Bir mal veya hizmetin fikir olarak ortaya
çıkmasından başlayarak, üretim hariç, satış sonrası o ürün veya hizmetin kullanımdan
kalkıncaya kadar, olagelen tüm işlemlerin toplamı”dır. Söz konusu aşamalar aşağıdaki gibi
sıralanabilir (2001: 11-12):
1. Ürün fikrinin doğup, geliştirilmesi
2. Piyasadaki olası ihtiyacın tahmini ve araştırılarak belirlenmesi
3. Varsa rakip ürün ve üretici şirketlerin ve rekabet koşullarının saptanması
4. Fizibilite etütlerinin yapılması
5. Ürün kalitesi, fiyatlandırılması, teslimi
6. Üretici şirketin, ürün kalitesinin, markasının tanıtımı
7. Satış kanallarının belirlenmesi ve örgütlenmesi
8. Pazarlama İletişimi’nin planlanması
9. Her kademede geri bildirimlerin alınarak değerlendirilmesi…

2.7. Neandartal Pazarlama/Eski Tarz Pazarlama
Eski Tarz Pazarlama için daha fazla para harcayan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalan işletmelerin benimsediği yaklaşımı oluşturan uygulamalar aşağıdaki gibidir (Kotler,
2000: 16):
1. Pazarlamayı satışla aynı saymak
2. Müşteriyle ilgilenmekten çok müşteriyi kazanmayı önemsemek
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3. Müşterinin değerlerini ömür boyu yöneterek kar etmek yerine, her satış işleminden
kar etmeye çalışmak
4. Seçilen hedefe göre fiyatlandırma yerine, maliyet artışına göre fiyatlandırmak
5. Pazarlamada kullanılan iletişim araçlarını bütünleştirmek yerine, her iletişim aracı
için ayrı planlama yapmak
6. Müşterinin gerçek gereksinimlerini anlamak ve bunları karşılamaya çalışmak
yerine, ürün satmak.
7. Müşteriler hakkında daha fazla bilgiye ulaşarak, bu bilgileri depolayarak, müşteriyle
temasa geçmek için kullanılan İletişim Teknolojisini geliştirerek.
Sonuç olarak, pazarlama kavramı, doğru olarak belirlenmiş bir hedef pazarla
başlamakta, müşteri ihtiyaç ve beklentileri üzerine odaklanmakta, hedef kitleyi etkileyecek
bütün etkinlikleri koordine etmekte ve tatmin olmuş müşterilerle kar etmeyi amaçlamaktadır.
Pazarlama, bir kuruluşun var oluşuyla ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı
tüm kesimlere neler vaat ettiği, neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim
çabalarının tümüdür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama, hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin
ederek kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün/hizmet-fiyat-tutundurma-dağıtım)
planlanması, yönetimi ve denetimi çabalarıdır. Günümüzde, tüketici işletme karşısında
piyonluktan kurtulup şah durumuna gelmiştir. Tüketicilerin istek ve gereksinimlerinin yanı
sıra toplumsal gereksinimler de göz önünde bulundurulmaktadır. Pazarlama yalnızca kar
amaçlı işletmeler için değil, kar amacı gütmeyen kurumlar için de söz konusudur.Bu nedenle
bu ünitede Pazar ve pazar sınıflandırması, pazarlama iletişimi’nin gelişmesini etkileyen
faktörler, pazarlama kavramındaki değişim ve Neandartal pazarlama/eski tarz pazarlama
üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğr
u
1. Pazar, belli bir ürün ya da hizmete ihtiyacı olan, bu ürün ya
da hizmeti satın almak için parası ve parasını harcamaya
istekli olan kişiler ve örgütler topluluğudur.
2. Ürünlerin giderek birbirine benzemesi, USP olarak
adlandırılan özgün satış tekliflerine dayanan reklamcılık
yaklaşımını geçerli kılmıştır.
3. Tüketici uyumu kavramıyla, firmaların kurumsal
hedeflerini gerçekleşmesine odaklanılmıştır. Tüketici uyumu
bu bağlamda, kurumsal hedeflerin gerçekleştiği ölçüde
sağlanmaktadır. Kar amaçlı firmalarda bu hedefler genellikle
mali kriterler üzerinde yoğunlaşmaktadır.
4. Reklam, bir şirketin imajı ya da ürünlerinin imajı için
geliştirilen programlar; firmanın kendisi ile halkın arasında
karşılıklı anlayış oluşturmak ve dikkatli, planlı ve güçlü bir
etkileşim kurmak için yapılan etkinlikler bütünüdür
5. Eski Tarz Pazarlama için daha fazla para harcayan, yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan işletmelerin benimsediği
yaklaşımdır

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6. Satışı sağlamak amacıyla bir ya da daha fazlası olası müşteriyle yüz yüze yapılan
sunum çabaları; bir ya da birden fazla potansiyel satın alıcılarla karşı karşıya gelip söylemek
istenilenleri anlatmak, soruları yanıtlamak ve onların siparişleri almak, doğrudan doğruya, son
kullanıcıya ya da muhtemel tüketicilere yapılan ürün prezantasyonuna ne ad verilir?
A) Uyumlaştırılmış pazarlama iletişimi
B) Satın Alma Noktası (Point Of Purchase)
C) Doğrudan pazarlama (Direct marketing)
D) Kişisel Satış (Personal selling)
E) Sponsorluk
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7. Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşik Pazarlama İletişiminin (BPİ) sağladığı
katlılardan biri değildir?
A) İletilerin çok daha etkili olmasına katkıda bulunur.
B) Farklı söylemlere dayanan iletilerin olumsuz etkisini engeller.
C) Tüketici ve işletme arasında iki yönlü iletişime olanak tanır
D) Çift yönlü iletişim süreci, uzun soluklu tüketici ve marka ilişkilerinin kurulmasına
katkıda bulunur
sağlar

E) Müşterilerin, reklam, doğrudan postalama, satış promosyonları tercih etmesini

8. Pazarlama uzmanları, değişimi teşvik etmek için “……………..” ilkesini
benimserler: …………… ürün ya da hizmetler …………… insanlara, ……………. yerde,
……………. zamanda ve …………… fiyatlandırma ile ……………. tanıtım teknikleri
kullanılarak ulaştırılmalıdır. Yukarıdaki boşluklara en uygun gelen seçenek hangisidir?
A) Doğru/luk
B) Serbest/lik
C) Uygun/luk
D) Dikkat/li
E) Başarı/lı/lık
9. Aşağıdakilerden hangisi (bütünleşik) pazarlama iletişimi yaklaşımının gelişmesini
etkileyen değişkenlerden biri değildir?
A) Tüketiciler giderek daha çok bilinçlenmiştir
B) Tüketici istek ve beklentileri, tüketici eğilimleri sürekli değişmektedir
C) Küreselleşmeyle birlikte rekabetin boyutları büyümüştür
D) Teknoloji alanındaki gelişim ve değişim süregelmektedir
E) Geleneksel reklam ortamlarının maliyeti azalmasına rağmen reklamverenlerin
beklentileri değişmemiştir
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10. Kotler’e göre değişim potansiyelinin var olabilmesi için aşağıdakilerden hangi
koşulun yerine getirilmesi gerekmez?
A) En azından iki taraf bulunmalı
B) Her bir taraf, diğer tarafta değeri olan bir şey bulmalı
C) Her iki taraf da iletişim kurabilmeli ve elden çıkaracağı şeyi teslim edebilecek
durumda olmalı
D) Taraflardan biri, diğeri ile iş yapmanın yerinde olduğuna inanmalı
E) Her iki taraf da, diğerinin teklifini kabul etmekte ya da etmemekte serbest olmalı

Cevaplar:1 D, 2 Y, 3 Y, 4 Y, 5 D, 6 D, 7 E, 8 A, 9 E, 10 D
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3. MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Modern Pazarlama Anlayışı
3.1. Pazarlama odaklı aşamalar
3.1.1. Modern Pazarlama Anlayışı Aşaması
3.1.2. Modern pazarlama anlayışının ögeleri
3.1.3. Toplumsal (Sosyal) Pazarlama Anlayışı Aşaması
3.2. İlişkisel pazarlama anlayışı aşaması
3.2.1. Kitlesel pazarlama ile müşteri ilişkileri yönetimi karşılaştırması
3.3. Bilginin dijitalizasyonu
3.3.1. Tarihsel Pazarlamacılar
3.3.2. Güncel Pazarlamacılar
3.3.3. 21.Yüzyıl Pazarlamacıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Pazarlama odaklı aşamaları açıklayınız?
2. İlişkisel pazarlama anlayışı hakkında bilgi veriniz?
3. Sosyal pazarlama ne demektir?
4. Modern pazarlama anlayışının ögeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Modern pazarlama anlayışı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Modern pazarlama anlayışı Pazarlama odaklı
konusunda detaylı bilgi aşamaların, ilişkisel
edinimi
pazarlama anlayışının
kavranması ve modern
pazarlama yaklaşımının
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar





Modern Pazarlama
İlişkisel Pazarlama
Toplumsal (Sosyal) Pazarlama
Kitlesel pazarlama
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Giriş
1900’lü yıllarla birlikte pazarlama yönlü bir yaklaşım benimsenmiş ve bu dönem
Modern Pazarlama ve Sosyal Pazarlama (toplumsal) olmak üzere iki aşamada yaşanmış ve
yaşanmaktadır. Pazarlama ya da modern pazarlama anlayışının başlıca temel unsurları
arasında tüketiciye dönük tutum ve tüketici tatmini gelmektedir. Toplumsal pazarlama
anlayışı ise, tüketici yönlü bir yaklaşım olup, işletme amaçlarını gerçekleştirmek üzere
müşteri tatminini, uzun vadeli toplum refahını temel alan bir anlayışa dayanır. 1950’li yıllar
tüketici pazarlamasına, 1960’lı yıllar endüstri pazarlamasına, 1970’li yıllar kar amacı
gütmeyen sosyal pazarlamaya, 1980’li yıllar hizmet pazarlamasına, 1990’lı yıllar da ilişki
pazarlamasına odaklanmıştır. İlişkisel pazarlama yani müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),
müşterilerle değer ve memnuniyet arttırma çerçevesinde uzun dönemli ilişkiler kurmaya
dayanan bir pazarlama anlayışıdır. Bilginin dijitalizasyonu ile mümkün kılınan yeni
pazarlama teknolojileri, pazarlama ve iletişimde ve bu araçları kullanan işletmelerde büyük
bir devrim yaratmıştır. Bu bağlamda, bilgi teknolojisini kontrol biçimlerine göre pazarlama
organizasyonları Tarihsel pazarlamacılar, Güncel pazarlamacılar ve 21.yüzyıl pazarlamacıları
biçiminde sınıflandırılmaktadır.
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3.1. Pazarlama Odaklı Aşamalar
1900’lü yıllarla birlikte pazarlama yönlü bir yaklaşım benimsenmiş ve bu dönem
Modern Pazarlama ve Sosyal Pazarlama (toplumsal) olmak üzere iki aşamada yaşanmış ve
yaşanmaktadır.

3.1.1. Modern Pazarlama Anlayışı Aşaması
Pazarlama ya da Modern Pazarlama Anlayışı 1950’li yılların ortalarında ortaya çıkmış
ve gelişmeye başlamıştır. Özellikle II. Dünya Savaşından sonra pazar özelliklerindeki
değişmeler, pazarlama anlayışının gelişmesine ortam hazırlamıştır. Tüketici gelirlerindeki
artışlar, yeni mal ve hizmetlere talep yaratmıştır. Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları,
perakende satış sistemleri ve dağıtım yöntemlerinde değişmeler ortaya çıkmış, pazarlar daha
çok segmentlere/bölümlere ayrılmış ve ürünlerin yaşam eğrileri kısalmıştır. Modern
Pazarlama Anlayışı gerçekte 1960’lı yıllardan sonra geçerli olmaya başlayan bir anlayıştır. Bu
aşamayla birlikte, üretim, ürün ve satışı temel alan ve “klasik pazarlama” anlayışı olarak ifade
edilen dönem kapanmakta, “müşteri odaklı” anlayışın benimsendiği ve modern pazarlama
olarak kabul edilen bir dönem başlamaktadır. Klasik pazarlama anlayışından farklı olarak
modern pazarlama anlayışında işletmeler, önce tüketicilerin gereksinimlerini değerlendirir,
sonra gereksinimleri karşılayacak malları üretir ve son olarak da onları pazarlar. Böylece,
“ürün odaklı “üret ve sat” felsefesi yerini tüketici odaklı, “istekleri sapta ve cevap ver”
düşüncesine” (Korkmaz, Eser, Öztürk, 2009: 32) bırakmıştır. Bu anlayışta, ürün için uygun
müşteriyi bulmak değil, müşteri için uygun ürünler sunabilmek amaçlanmaktadır. Modern
pazarlama anlayışında başarılı olmanın koşulu, hedef pazarlarda rakiplere göre daha üstün
tüketici değeri yaratılmış ürünleri sunmak ya da iletebilmektir. Satış anlayışında satıcının
gereksinimine odaklanılıp, satıcının ürününü paraya çevirme gereksinimi söz konusu iken,
modern pazarlama anlayışında alıcının gereksinimlerine odaklanılıp, alıcının gereksinimlerini
karşılayabilmek önemlidir.
Modern pazarlama anlayışı işletmenin bir bütün olarak, tüketici yönlü olmasını ifade
etmektedir. Ancak bu durum yalnızca tüketici ihtiyaç ve beklentilerindeki değişimin dikkate
alınmasını değil, aynı zamanda bu koşullara işletmenin maliyet ve kar amaçlarının da uygun
düşürülmesini, her iki amacın koşutluk göstermesi gerektiğini de ifade etmektedir. Özetle,
Modern pazarlama anlayışı çerçevesinde işletmelerin en önemli amacı müşteriyi memnun
etmek suretiyle kar elde etmektir. Pazarlama faaliyetlerinin çıkış noktası müşteridir.

3.1.2. Modern Pazarlama Anlayışının Ögeleri
Modern pazarlama anlayışında dört temel öge bulunmaktadır:
1) Müşteriye yönelik tutum: “Müşteri velinimetimizdir”, “Müşteri kraldır”
2) Bütünleşmiş pazarlama: Bütünleşik pazarlama anlayışında iki yön bulunmaktadır.
Bu yönlerden biri, işletmede bulunan her birimin, pazarla bölümüyle kurduğu uyum, diğeri
ise pazarlama bölümünün kendi içersinde kurduğu uyumdur.
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3) Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti sadece müşteriye güler yüz
gösterilmesiyle elde edilmemektedir. Müşteri ile sürekli, düzenli ilişkilerin kurulması, mal ve
hizmet satışı ile birlikte iletişime nokta koyulmaması, müşteri şikayetleriyle gereken şekilde
ilgilenilmesi gibi durumlar müşteri memnuniyetini birebir etkilemektedir.
4) Sistematik planlama: Planlama sadece faaliyetlerin düzeninin gösterdiği için değil,
yöneticileri araştırmaya ve daha etraflı düşünmeye yönelttiği için de gereklidir.
Demek ki, pazarlama ya da modern pazarlama anlayışının başlıca temel unsurları
arasında tüketiciye dönük tutum ve tüketici tatmini gelmektedir. Aslında, ürün, fiyat,
tutundurma ve dağıtım gibi pazarlama karması elemanlarının ve pazarlama işlevinin
işletmenin diğer işlevleriyle işletmenin karlılığını artıracak şekilde bütünleştirilmiş ve
koordineli olarak kullanılarak tüketicilerin tatmin edilmesi olarak tanımlanan bütünleşmiş
pazarlama çabaları da pazarlama ya da modern pazarlama anlayışının temel unsurlarından biri
olarak yorumlanmaktır. Yine de bu çabalar günümüzde yaşanan değişimlere paralellik
göstererek, daha geniş bir içerikle bütünsel pazarlama anlayışı aşamasında yeniden
yorumlanmıştır.
Belirtilen değişimler çerçevesinde sosyal pazarlama, yeşil pazarlama, birebir
pazarlama gibi farklı anlayışların ortaya çıktığı söylemek olanaklıdır. Bu anlayışların tümü,
modern pazarlama anlayışı içersinde yeni birer yaklaşım olarak kabul edilmektedir.

3.1.3. Toplumsal (Sosyal) Pazarlama Anlayışı Aşaması
Bu aşama bir işletmenin “sosyal sorumluluk” anlayışını ifade etmek olup, başta ABD
olmak üzere gelişmiş batı toplumlarında modern pazarlama anlayışını da aşan bir gelişmeyi
temsil etmektedir.
Çevresel bozulmanın giderek arttığı, doğal kaynakların azaldığı, nüfus patlamasının ve
açlığın arttığı, sosyal hizmetlerin aksadığı, enflasyon düzeyinin dünyada yükseldiği 1980’li ve
özellikle 1990’lı yıllarda modern pazarlama kavramının uygun bir örgütsel araç olup olmadığı
sorgulanmaya başlanmıştır. Peter Drucker “pazarlama” kavramının çıkışından bu yana çok
zaman geçmesine rağmen “tüketicinin korunması” diye bir hareketin hala devam etmesinin
pazarlamanın yüz karası olarak nitelendirmiştir. (Ömer Baybars Tek, 1990: 15’ten Aktaran
Başok Yurdakul, 2006: 45)
Dünyadaki pek çok işletme modern pazarlama anlayışını benimsemekte ve
uygulamakta zorluk çekmiştir. Çünkü klasik pazarlamadan uzaklaşmak ve yeni yaklaşımı
benimsemek bir planlama ve örgütlenme işidir. Bunları başaran bir işletmede bile işletme
çıkarıyla bireysel ve toplumsal çıkarları birlikte yürütme sorunu ortaya çıkmaktadır.
Toplumsal pazarlama, tüketici yönlü bir yaklaşım olup, işletme amaçlarını
gerçekleştirmek üzere müşteri tatminini, uzun vadeli toplum refahını temel alan bir anlayışa
dayanır. Uzun dönemde firmalar dahil tüm ilgililerin çıkarına olan bu anlayışta firmalar bir
yandan tüketicileri, bir yandan toplumsal öncelikleri tahmin etmek, desteklemek ve/ya da en

51

azından kösteklememek, öte yandan da kar etmek, başka bir deyişle kendi işletmelerinin
amaçlarını yerine getirmek gibi, bazen eş zamanlı çelişkilerle karşı karşıyadırlar.
Buradan hareketle işletmelerin artık tüketici odaklı olmalarının yanı sıra sosyal
(toplumsal) çevreyi de dikkate almaları, topluma karşı mal satmanın ötesinde sosyal
sorumluluklarını yerine getirici etkinliklerde bulunmaları gereği de ortaya çıkmıştır. Bu
anlayışla birlikte işletmelerin, tüketicilerin ve toplumun gereksinimleri ve çıkarları birlikte
göz önünde tutulup değerlendirilmek durumundadır.

3.2. İlişkisel Pazarlama Anlayışı Aşaması
Geçtiğimiz yıllar içersinde pazarlama alanında iki önemli değişim ortaya çıkmıştır.
Birinci önemli değişim, işletmelerin her ne üretirlerse onu satabilecekleri düşüncesinden,
tüketicileri etkilemek için ne yapabilecekleri düşüncesine geçmeleri; ikinci önemli değişim ise
işletmelerin niş ve bireysel pazarlara ulaşma ve müşterileri tatmin etme çabalarına
odaklanmalarıdır.
II. Dünya savaşı sonrası yaşanan ortam içerisinde kazanan şirketler ancak değişimin
farkına varabilenlerdir. Pazar potansiyelin tümünü elde etmek için stratejilerini değiştirenler,
yeni iş taktikleri üzerine yoğunlaşanlar, başarıyı yakalayabilen işletmeler olmaktadır.
Ancak bunun başarılabilmesi için 4 etkenin hayati önem taşıdığınız belirtmek
olanaklıdır. Bunlar,
1. Tüketici ihtiyaçlarını öğrenmek için tüketici araştırmaları,
2. Markaların ürün belirteçleri olmaktan çıkarak tüketici gözünde dostane bir kişiliğe
büründürülmesi,
3. Ulusal markaların uluslar arası alana açılması,
4. Pazarlamacıların portföy yönetimini uygulamaya başlamasıdır. (Başok Yurdakul,
a.g.y.: 46)
Ulusal markaların çoğu kendi kategorilerinde baskın olup pazarlama iletişimi
çabalarıyla yerlerini korumaya çalışırken, diğer işletmeler ise satışları artırmak için değil,
pazardan pay almak adına mücadele vermektedirler. Bu dönemde pazarda yer edinebilenler
üretimde genişleme ve farklılaştırmayı başaranlar, teknolojiyi uygulayabilen ve gelişmekte
olan endüstrilerde güven yaratabilen, müşteri önceliklerine önem veren firmalar olmaktadır.
Tüketici istek ve beklentilerinin her geçen gün daha da arttığı ve yoğun rekabetin
yaşandığı yakın dönemde, pek çok işletme kar ve satış artırımı için fiyat indirimi gibi pek çok
geçici çözüm yollarının olduğunu ancak sınırlı uzun dönem olanakları olduğunun farkındadır.
Büyüyen pastadan daha büyük bir dilim kapma adına işletmeler klasik pazarlama yöntem ve
stratejileri yerine, kendilerine finansal olarak da başarı ölçütünü gösterebilecek yeni
yaklaşımlara gereksinim duymaktadırlar.
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Pazarlama sürecini genel olarak değerlendirdiğimizde; çeşitli endüstri dallarında
faaliyet gösteren işletmeler için kitlesel üretim 1960’lı yıllarda işlemez olmaya, 1970’li
yıllarda düşüş hızlanmıştır. “kitlesel üretim yapan ve kitlesel pazarlama yöntemleri ile bu
ürünleri pazara sunan yöneticiler, pazarlama harcamalarını ölçümleyememe ve giderek azalan
reklam etkileri sorunları ile mücadele etmeleri gereğini kavramaya başlamışlardır.” (Bozkurt,
2006.1: 24) 1980’li yıllarda ise yıkılmaya başlayıp, bu süreçte kitlesel üretim, kural dışı
oluşumlara ve yeni sorunlara yanıt verememeye başlamıştır.
Zamana dayalı rekabet, zamanında üretim, bölgesel pazarlama, ürün yaşam eğirsinin
kısalması, globalleşme, mikro pazarlama, kişiye özel kitlesel üretimin artması, toplam kalite
yönetimi ve veri tabanına dayalı pazarlama 1990’lı yılların rekabetçi bakış açısının özellikleri
olarak karşımıza çıkmıştır. Bu bakış açıları, standardize edilmiş ürünler, homojen pazarlar,
uzun ürün yaşamı gibi eski kitlesel üretim anlayışlarından farklıydılar. 1950’li yıllar tüketici
pazarlamasına, 1960’lı yıllar endüstri pazarlamasına, 1970’li yıllar kar amacı gütmeyen sosyal
pazarlamaya, 1980’li yıllar hizmet pazarlamasına, 1990’lı yıllar da ilişki pazarlamasına
odaklanmıştır.
İlişkisel pazarlama yani müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), günümüz Pazar ortamında,
işletmelerin küresel rekabet karşısında ayakta kalmasını sağlayan oldukça önemli bir başarı
faktörüdür. Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili yapılmış pek çok tanım bulunmaktadır.
Müşteri ilişkileri yönetimi, müşterilerle değer ve memnuniyet arttırma çerçevesinde uzun
dönemli ilişkiler kurmaya dayanan bir pazarlama anlayışı olarak tanımlanabilmektedir.
Müşteri ilişkileri yönetiminin “Müşteride güven yaratmak, müşterilerin beklentilerini
ve fırsatları keşfetmek, müşterilerin yararlanabileceği çözümler sunabilmek ve satışı takip
ederek uzun vadeli ilişkileri sürdürmek” gibi temel ilkeleri bulunmaktadır. Müşteri ilişkileri
yönetiminin temeli veri tabanlarına ve veri tabanlı pazarlamaya dayanmaktadır. Bu çerçevede
küresel rekabet bağlamında ortaya çıkan gelişmelerden biri olan veri tabanlı pazarlama ve veri
tabanları, müşteri ilişkileri yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.
Müşteri ilişkileri yönetiminin esas çıkış noktası günümüz müşterilerinin daha sofistike
hale gelmiş olmasıdır. Müşteri ilişkileri yönetiminde işletmeler için Pazar payından çok
müşteri payı, yani ömür boyu müşteri değeri önemli olmaktadır.

3.2.1. Kitlesel
Karşılaştırması

Pazarlama

İle

Müşteri

İlişkileri

Yönetimi

Kitlesel pazarlama ile müşteri ilişkileri yönetimi karşılaştırıldığında ana hatları ile
karşımıza çıkan noktalar şunlardır:
1. Ortalama müşterilere karşı, bireysel müşteriler,
2. Müşteri isimlerine karşı, müşteri profili,
3. Kitlesel üretime karşı, bireysel üretim,
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4. Kitlesel reklamlara karşı, bireysel mesajlar,
5. Tek yönlü mesajdan çift yönlü mesajlara,
6. Pazar bölümlenmesine karşı, müşterilerin bölümlenmesi,
7. Tüm müşterilere karşı, kazançlı müşteriler,
8. Müşteri çekme stratejisine karşı, müşteriyi elde tutma stratejisi. (Kotler, 1999:
509’dan Aktaran Başok Yurdakul, a.g.y.: 48)
Pazarlama ve pazarlama iletişiminde izlenen yolun nasıl bir değişim içinde olduğunu
belirtmek üzere Don Schultz ve Jeffrey Walters tarafından ortaya konulan günümüzün
karmaşık Pazar ortamını ve pazarlama organizasyonlarını sınıflandıran bir bakış açısını
değerlendirmekte yarar vardır. Söz konusu bilginin dijitalizasyonu, sayısallaşmasıdır.

3.3. Bilginin Dijitalizasyonu
Bilginin dijitalizasyonu ile mümkün kılınan yeni pazarlama teknolojileri, pazarlama ve
iletişimde ve bu araçları kullanan işletmelerde büyük bir devrim yaratmıştır. Teknoloji
tarafından altüst edilen pek çok işletmeye karşılık organizasyon yapısında bu değişimi
gerçekleştirenler galip çıkmışlardır. Pazarlama ve marka iletişimcileri için pek çok engel ve
karışıklık yaratan da bu durum olmuştur. Bu karmaşık Pazar ortamını açıklamak için, bilgi
teknolojisini kontrol biçimlerine göre pazarlama organizasyonlarını üç biçimde sınıflandırmak
olanaklıdır:

3.3.1. Tarihsel Pazarlamacılar
Bu organizasyonlar güçlerini, sahip oldukları ya da kontrol ettikleri ürün/hizmet
bilgisinden ve teknolojiden almaktadırlar. Bu onların hammadde, imalat kapasiteleri, dağıtım
gibi unsurlara dayanan ölçek ekonomilerinden kazanç edinmelerini sağlamaktadır. Bu
pazarlama organizasyonları araştırma ve bilgi teknolojisinden yararlanarak tüketicilerin
beklentilerini belirlerler. Buradan hareketle bu organizasyonlar tüketiciler tarafından çok talep
edilen tek-özel ürün/hizmetleri üretirler.
Ayrıca bunlar Pazar ortamındaki yerlerini
güçlendirmek için pazarlama iletişimi programları geliştirmektedirler. Bu organizasyonlara
1950 ve 1960’larda gelişen Nestle, Unilever, The Procter&Gamble Company, IBM’i örnek
verebiliriz. Bugün tarihsel pazarlamacılar hala pek çok endüstride bulunmaktadır. Bunlar
yeniliklere güvenen teknoloji firmaları Microsoft ve Intel gibi güçlü markalardır. Ancak
bugün yüzyılın başında lider olan firmaların yalnızca çok azı varlığını sürdürebilmektedir. Bu
konuda tarihsel pazarlama organizasyonlarının dikkate almaları gereken, 20. yüzyıl boyunca
zirvede kalmak için değişilme odaklanan firmalardan General Electric’in yöneticisinin bir
sözü olmalıdır: “Firmanın dışındaki değişim oranı, firmanın içindeki değişim oranının
geçerse, son yakın demektir.”
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3.3.2. Güncel Pazarlamacılar
Perakende dağıtım sistemlerinin gelişmesi ve yayılmasından etkilenen
organizasyonlardır. Bu organizasyonlar genellikle geleneksel gücün dağıtım kanallarına
kaydığı konusuna odaklanmışlardır. Bu durum genellikle otomobil, hardware, ev araçgereçleri, ilaçlar, sağlık ve güzellik ürünleri, giyim, ayakkabı, bilgisayar, yazıcılar ve
tarayıcılar gibi ürünler arasında ortaya çıkmaktadır. Dağıtım yapan organizasyonlar tüketici
bilgisi sayesinde pazarın kontrolünü tarihsel pazarlamacılardan almışlardır. Bu kaymanın en
büyük nedeni; iç veri toplama sistemleri, satış otomasyonu ve daimi müşteri ya da diğer
tüketici sadakat programları gibi unsurlara dayanan bilgi teknolojisidir. Bu dağıtım çıkış
yerlerinin, satış kanallarının ve tüketicilerin kontrolünü olanaklı kılmaktadır. Bu,
perakendecilere gerekli maddeleri uygun bir biçimde kullanma ve toplama olanağı
sunmaktadır. Sonuç; imalat ya da hizmet, arz sahiplerini yönetme aracı olarak bilgi varlığına
egemen olma ve onu güçlendirme yeteneğidir. Birçok güncel pazarlama organizasyonu için
çözüm, son kullanıcı ya da tüketici yerine, ilk müşteri olarak kanala daha fazla odaklanmaktır.

3.3.3. 21.Yüzyıl Pazarlamacıları
21. yüzyıl pazarlama organizasyonları bilgi teknolojisinin kanal yoluyla
imalatçı/pazarlamacıdan kaydığı ve şimdi doğrudan müşteri, tüketici ya da son (nihai)
kullanıcının elinde olduğu dönemin organizasyonlarıdır. Internet ve world wide web bu çeşit
bilgi transferinin ilk örnekleridir. Örneğin, web üzerindeki kitap satıcısı amazon.com.
İnternet ve www yoluyla dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin arzu ettikleri
ürün/hizmete arzu ettikleri dağıtım biçimiyle ulaşmaları olanaklıdır. Ayrıca 800 ve 888’li
müşteri hizmetleri için ücretsiz telefon hatları, uluslar arası kredi kartları, gece boyu ulaştırma
hizmetleri, peopod ve streamline gibi sistemler yoluyla bilgisayar destekli alışveriş
olanaklıdır. Bunların hepsi ve daha fazlası tüketiciye ve son kullanıcıya daha fazla seçenek,
yöntem ve sistem sunmakta böylece tüketiciler seçenekleri karşılaştırma ve değerlendirme
olanağını kullanmaktadırlar. 21.yüzyıl pazarlama organizasyonları açısından pazar gücü
kesinlikle tüketiciye kaymıştır. Bu tamamen yeni çeşit bir pazarlama organizasyonunun ve
bununla birlikte yeni bir pazarlama ve marka iletişimi ölçüm sistemini de yaratmakta ve
gerektirmektedir.
Aşağıdaki şekilde üç tip pazarlama organizasyonunun yapıları ve tarihsel süreç
içersinde pazarlama iletişimi biçimlerindeki değişim gözlemlenebilir. (Aktaran Başok
Yurdakul, a.g.y.:52)
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Aşağıdaki şekilde ise geçmişten günümüze pazarlama gücünün nasıl kaydığı
görülmektedir. Bu durum “Pazarlama Çaprazı” olarak adlandırılmaktadır. Bu durum bilgi
teknolojisi tarihsel pazarlamacılardan, güncel pazarlamacılara ve onlardan da 21. yüzyıl
pazarlamacılarına geçtiğinde ortaya çıkmaktadır. (Aktaran Başok Yurdakul, a.g.y.:53)
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Pazarlama çaprazıyla birleşen bilgi teknolojisindeki ve Pazar gücündeki kayma bir
organizasyonun ürün/hizmetlerini şimdi ve gelecekte nasıl ve hangi yolla pazarlama
gerektiğini belirlemektedir. Herhangi bir işletmeyi pazarlama çaprazına yerleştirmek, o
organizasyonun bilgi teknolojisindeki kaymayı düzeltmek için ne kadar hızlı ve ne kadar çok
değişmesi ya da adapte olması gerektiğini belirten bir zaman tablosu sağlamaktadır.
Pazarlama dünyasında yaşanan gelişmeler, iletişim teknolojisinin artan etkisi, küresel
rekabet olgusunun ulusal ve uluslar arası rekabet ortamı yeni yönetim ve pazarlama
anlayışlarını ve uygulamalarını gündeme getirirken gelişen teknoloji pazarlama bilgi
sistemlerinin ve veri tabanlarının etkinliğinin artmasına yol açmıştır. Bu durum müşteri odaklı
bir yaklaşımı benimseyen 21.yüzyıl pazarlama organizasyonlarının da işlerini kolaylaştırmış,
müşteri hakkında edinilen daha çok ve doğru bilgi pazarlama iletişimlerine yapılan
yatırımlarda tasarruf sağlarken aynı zamanda ölçümlemeyi de olanaklı kılmaya başlamıştır.
Pazarlama dünyasında yaşanan değişim ve gelişmeler müşteri tatmini, müşteri
sadakati, müşteri ve marka değeri gibi kavramları hızla yaşamımıza katmakla birlikte, pek çok
işletme 1980’li yıllardan itibaren daha önce peşinde koştukları pek çok kavramı tekrar
sorgulamak durumunda kalmışlardır.
Her sektördeki teknolojik gelişmeler ana amaçları kar yapmak olan birçok işletmenin
söz konusu gelişmeleri yakından izleyerek yeni pazarlama yaklaşımlarını kullanmaya teşvik
etmektedir. İşletmeler, “yaptıkları aktivitelerde yenilikçi olup, belirlenmiş bir şirket
vizyonuna sahip olmalı, ‘tek ol ve tek ses’ yaklaşımını uygulamalıdırlar.” (Bozkurt, 2006.2:
25)
Pazarlamanın geleneksel öğretileri kapsamındaki uygulamalar günümüzde de devam
edecektir ancak, değişen iş koşulları ve artan rekabet her konuya olduğu gibi pazarlamaya da
ayrıntılı olarak yaklaşmayı gerektirmektedir. Bu dönemde sorgulanmaya başlayan kavramları
ele almak 21. Yüzyıl pazarlama iletişimi ortamını betimlemeye yardımcı olacaktır.
Sorgulanan bu kavramlar aşağıdaki gibidir:
Yeni müşteri mi? Sadık müşteri mi?
Pazar payı mı? Cüzdan payı mı? Bir başka deyişle, müşterinin şirket tarafından mal ve
hizmetleri satın alma potansiyelinin tümünden yararlanılmadığı mı?
Hesap/kart/Sipariş no mu? Müşteri no mu?
Toplam hesap adedi mi? Gerçek müşteri adedi mi?
Anket mi? Gerçek davranış mı?
Rakipten gelen müşteri mi? Terk oranında azalış mı?
Ürün karlılığı mı? Müşteri karlılığı mı? (Gel, 2002: 17’den Aktaran Başok Yurdakul,
a.g.y.:54)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama iletişiminin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde Üretim Odaklı Aşamalar
(Üretim anlayışı aşaması, Ürün anlayışı aşaması, Satış anlayışı aşaması); Pazarlama Odaklı
Aşamalar (Modern pazarlama anlayışı aşaması ve Sosyal pazarlama anlayışı) ve İlişkisel
Pazarlama Odaklı aşamadan (CRM-MİY) söz edilmektedir. Bu bölümde Pazarlama Odaklı
Aşamalara ve İlişkisel Pazarlama Odaklı aşamalara değinilmiştir.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğr
u
1. Toplumsal pazarlama, tüketici yönlü bir yaklaşım olup,
işletme amaçlarını gerçekleştirmek üzere müşteri tatminini,
uzun vadeli toplum refahını temel alan bir anlayışa dayanır.
2. Bilgi teknolojisini kontrol biçimlerine göre pazarlama
organizasyonları
Tarihsel
pazarlamacılar,
Güncel
pazarlamacılar ve 21.Yüzyıl pazarlamacıları biçiminde
sınıflandırılmaktadır.
3- Modern pazarlama anlayışı çerçevesinde işletmelerin en
önemli amacı müşteriyi memnun etmek suretiyle kar elde
etmektir. Pazarlama faaliyetlerinin çıkış noktası kardır.
4.. 1950’li yıllar tüketici pazarlamasına, 1960’lı yıllar endüstri
pazarlamasına, 1970’li yıllar kar amacı gütmeyen sosyal
pazarlamaya, 1980’li yıllar hizmet pazarlamasına, 1990’lı
yıllar da ilişki pazarlamasına odaklanmıştır.
5. Perakende dağıtım sistemlerinin gelişmesi ve
yayılmasından etkilenen 21.Yüzyıl pazarlamacılarıdır. Bu
organizasyonlar için çözüm, son kullanıcı ya da tüketici
yerine, ilk müşteri olarak kanala daha fazla odaklanmaktır.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6. II. Dünya savaşı sonrası yaşanan ortam içerisinde kazanan şirketler
aşağıdakilerden hangilerini kendilerine ilke edinmişlerdir?
A) Pazar potansiyelinin tümünü elde etmek için stratejilerini değiştirmişler
B) Yeni iş taktikleri üzerine yoğunlaşmışlar
C) Pazarda yer edinebilmek için genişleme ve farklılaşma politikalarını uygulamışlar
D) Teknolojiyi ve gelişmekte olan endüstrilerle güven yaratmışlar
E) Ürün ve hizmetlere öncelik vermişler
7. Çeşitli endüstri dallarında faaliyet gösteren işletmeler için kitlesel üretim
……….’lı/li/lu yıllarda işlemez olmaya, ……….’li/lı/lu yıllarda düşüşe, ………….’li/lı/lu
yıllarda ise yıkılmaya başlayıp, bu süreçte kitlesel üretim, kural dışı oluşumlara ve yeni
sorunlara yanıt verememeye başlamıştır. Yukarıdaki boşluklara en uygun gelen seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1930/1940/1950
B) 1940/1950/1960
C) 1960/1970/1980
D) 1980/1990/2000
E) 1950/1960/1970
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8. 1990’lı yılların rekabetçi bakış açısının özellikleri aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) Zamana dayalı rekabet
B) Ürün yaşam eğirsinin kısalması
C) Mikro pazarlama
D) Hızlı üretim
E) Toplam kalite yönetimi
9. Müşteri ilişkileri yönetiminde aşağıdakilerden hangisi en önemli husustur?
A) Pazar payı
B) Ömür boyu müşteri değeri
C) Hizmet payı
D) Marka payı
E) Dağıtım
10. Aşağıdakilerden hangisi 21. Yüzyıl pazarlama organizasyonlarında görülen
değişikliklerden değildir?
A) Pazarlama iletişimlerine yapılan yatırımlarda tasarruf sağlanmış
B) Ölçümlemeyi olanaklı hale getirmiş
C) Ürün karlılığı sağlamış
D) Müşteri tatminini artırmış
E) Sadık müşteriler yaratmış
Cevaplar: 1 D, 2 D, 3 Y, 4 D, 5 Y, 6 E, 7 C, 8 D,9 B, 10 C
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4. BÜTÜNSEL (HOLISTIC) PAZARLAMA ANLAYIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Bütünsel (Holıstıc) Pazarlama Anlayışı Aşaması
4.1. Bütünsel (Holıstıc) Pazarlama Anlayışının Boyutları
4.1.1. İlişki Pazarlaması
4.1.2. Bütünleşik Pazarlama
4.1.3. İçsel Pazarlama
4.1.4. Sosyal Sorumluluk Pazarlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Bütünsel (holıstıc) pazarlama anlayışını tanımlayınız?
Bütünsel (holıstıc) pazarlama anlayışının boyutları nelerdir?
İçsel pazarlama anlayışını açıklayınız?
Sosyal Sorumluluk Pazarlaması ne demektir?

63

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bütünsel
(holıstıc) Bütünsel
(holıstıc) Bütünsel (holıstıc)
pazarlama anlayışı
pazarlama anlayışı hakkında pazarlama anlayışının
derinlemesine bilgi edinimi
öğrenilerek kendi aralarında
ilişkileri olan pazarlama
program, süreç ve
faaliyetlerinin geliştirilmesi
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar





Bütünsel (holıstıc) pazarlama
İlişki pazarlaması
Bütünleşik pazarlama
İçsel pazarlama
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Giriş
Süregelen değişiklikler, pazarlama ya da modern pazarlama anlayışının da yeniden
yorumlanmasını gerektirmiş ve bir sonraki aşama bütünsel pazarlama anlayışı aşaması olarak
yorumlanmıştır. Bütünsel pazarlama “her şey”in pazarlamayı ilgilendirdiği, bütünleşik bir
yaklaşımın gerekli olduğu düşüncesine dayanır ve dört bileşeni vardır: İlişki pazarlaması,
bütünleşik pazarlama, içsel pazarlama ve sosyal sorumluluk pazarlaması. İlişki pazarlaması,
doğru gruplar arasında doğru ilişki kurulmasını içeren ve böylelikle taraflar arasında güçlü;
ekonomik, teknik ve sosyal bağlar kuran bir bütünsel pazarlama anlayışıdır. Bütünleşik
pazarlama iletişimi, tüm pazarlama programlarının tek elden yönetildiği ve böylece mesaj
tutarlılığını, iletişimde etkinliği ve ajans-müşteri ilişkilerinin gelişmesini sağlayan bir süreçtir.
İçsel pazarlama, işletme faaliyetlerini gerek iç gerekse dış müşterilerin tatminini sağlayacak
biçimde düzenlemek, nihai işletme misyonuna ulaşmak amacıyla yetenekli işgücünü istihdam
ve korumak, işletmenin tüm çalışanlarını, içsel iletişimi ve motive edici diğer unsurları da
kullanarak dış müşteri tatmini sağlamayı amaçlayan süreçtir. Sosyal sorumluluk pazarlaması
ise, pazarlama programlarının etik, çevresel, yasal ve sosyal boyutlarının tartışılması ve
anlaşılmasınınüzerinde durulacaktır.
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4. BÜTÜNSEL (HOLISTIC) PAZARLAMA ANLAYIŞI AŞAMASI
Son yıllarda bazı etkenler beraberinde değişimi de getirmiş ve buna bağlı olarak yeni
pazarlama ve iş yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Süregelen değişiklikler doğrultusunda,
pazarlama ya da modern pazarlama anlayışının da yeniden yorumlanması gerekmiş ve bir
sonraki aşama bütünsel pazarlama anlayışı aşaması olarak yorumlanmıştır. Bütünsel
pazarlama kavramı derinliği ve kendi aralarında ilişkileri olan pazarlama program, süreç ve
faaliyetlerinin geliştirilmesi, tasarımı ve uygulanmasına dayanmaktadır. Bütünsel pazarlama
“her şey”in pazarlamayı ilgilendirdiği, bütünleşik bir yaklaşımın gerekli olduğu düşüncesine
dayanır ve dört bileşeni vardır: İlişki pazarlaması, bütünleşik pazarlama, içsel pazarlama ve
sosyal sorumluluk pazarlaması.

4.1. Bütünsel (Holıstıc) Pazarlama Anlayışının Boyutları
Yaşanan değişimler doğrultusunda, çeşitlenen ve karmaşıklaşan pazarlama
faaliyetlerinin kavramsal boyutlarını belirleme, ayırt etme ve bu boyutlar arasında uyumu
sağlamayı amaçlayan bütünsel pazarlama anlayışının boyutları aşağıdaki Şekil 1’de
görülmektedir.

Şekil 1. Bütünsel Pazarlama Anlayışının Boyutları (Kotler, Keller, 206: 19’den
Aktaran Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009: 33)
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4.1.1. İlişki Pazarlaması
İlişki pazarlaması, işletmelerin kazanç elde etmek ve iş dünyasında yaşamlarını sürekli
kılmak amacıyla, pazarlama sürecine taraf olanlarla (müşteriler, tedarikçiler, dağıtıcılar ve
diğer pazarlama tarafları) uzun vadeli ilişkiler geliştirerek, karşılıklı tatminin oluşturulmasını
içeren bir süreçtir (Gummesson, 1999’dan Aktaran Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009: 34)
İlişki pazarlaması, doğru gruplar arasında doğru ilişki kurulmasını içeren ve böylelikle taraflar
arasında güçlü; ekonomik, teknik ve sosyal bağlar kuran bir bütünsel pazarlama anlayışı
boyutudur.
Pazarlama çabaları yalnızca müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sürecine
odaklanmamalıdır. Müşteri ilişkileri yönetimi süreci ile birlikte aynı zamanda başarılı bir
biçimde ortak ilişkiler yönetimi (PRM) süreci de gerçekleştirmelidir. Ortak ilişkiler yönetimi
sürecinin bileşenleri olarak, müşteriler, çalışanlar, pazarlama ortakları (kanallar, tedarikçiler,
dağıtıcılar, satıcılar, şubeler vb) ve finansal kuruluşların üyeleri (ortaklar, yatırımcılar,
analistler) sayılabilir.
İlişki pazarlaması tüm müşteri bağlarının inşa edilmesi anlamına gelmektedir. Bu çeşit
pazarlamada, ürün ve hizmeti vurgulamaktan daha çok kişiler üzerine odaklanılır ve
tüketicinin yerini almasına yardım edecek ne yapılabilir, örgütle iş yapmak isteyenler yeniden
nasıl yaratılabilir gibi sorulara yanıt aranır.
İlişki pazarlamasının nihai çıktısı, bir işletme varlığı olan pazarlama ağıdır. Pazarlama
ağı, işletme ve işletmenin karşılıklı karlılığa dayalı ilişki kurduğu destek paydaşlardan
(müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, dağıtıcılar, perakendeciler, reklam şirketleri, üniversiteler,
bilim adamları vb) oluşmaktadır. Rekabet aslında işletmeler arasında değil pazarlama ağları
arasındadır ve bu süreçte daha iyi bir ağ kurmayı beceren işletme yönetimleri başarılı
olacaklardır. Güçlü ilişkilerin kurulabilmesi için farklı grupların yetenek, kaynak, gereksinim,
istek ve amaçlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. İşletmeler günümüzde, demografik,
psikografik ve geçmiş deneyimlerden yola çıkarak tüketicilere uygun ürün ve mesajları üretip,
ileterek hem müşteri sadakatini kazanmaya hem de kar elde etmeye çalışmak zorundadırlar.
İlişki pazarlaması, koruma, çekici kılma ve çoklu organizasyon hizmetidir. Müşteri
ilişkilerini arttıran etmen de budur. Hizmet ve satış, uzun süreli pazarlamada başarılı
olabilmek ve yeni müşteriler kazanmak için önemlidir. İyi hizmet, aynı müşteriyi yeniden
kazanmak için gereklidir; iyi satış ise bunu göstermek için gereklidir. İlişkiyi uzun süreli ve
kalıcı kılmak, farklı müşterilere farklı davranmak, hizmet sunmak ilişki pazarlamasıdır. İlişki
pazarlaması sırasında,
a) Araştırmacılar ve iş adamları, ürünün müşteriye nasıl daha cazip ve çekici hale
getirilebileceği üzerinde konsantre olmaktadırlar.
b) Organizasyonunun etkilerinin müşteri üzerindeki değerlendirmesi, ürün ya da
hizmetle ilgili bir ölçüt ya da içerik, çok seyrek olarak görülmekte ve kullanılmaktadır.
(Bozkurt, 2004: 151)
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İlişki pazarlamasının tarzı, dürüst, güvenilir ve içtenlik ilişkisinden kaynaklanır.
Özelliği ise gerçek değeri sunması ve sürekli olmasıdır.
İlişki pazarlaması, farkındalık yaratıp dikkat toplar; kibar bir biçimde örgütün
hikayesini anlatıp, söylenmek istenen şey için iyi bir örnek oluşturur. İlişki pazarlaması
sabırla eğitmek ve değer katmaktır. İlişki pazarlaması, müşterilerin satın almaya hazır
oluncaya kadar, örgütü, akıllarının bir köşesinde tutmaları sağlar, müşteri ve beklentilerle,
anlamlı bir diyalog için örgütün önündeki kapıları açar ve satışları artırmayı kolaylaştırır.
“İlişkisel Pazarlama, pazarlamacıların sadece ürünleri değil, müşterileri de idare etmeye
çalışmaları gerektiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda ‘Sana yapılmasını istemediğin şeyi, sen
de başkasına yapma” sözü bu gerçeği en iyi şekilde dile getirmektedir.” (Baybars Tek, 2006:
324)

4.1.2. Bütünleşik Pazarlama
Bütünleşik pazarlama iletişimi, tüm pazarlama programlarının tek elden yönetildiği ve
böylece mesaj tutarlılığını, iletişimde etkinliği ve ajans-müşteri ilişkilerinin gelişmesini
sağlayan bir süreçtir. (Sever, 1998: 3’den Aktaran Odabaşı, Oyman, 2001: 63) Pazarlamacının
görevi, pazarlama programları planlamak ve müşterilere değer yaratıp sunmak için gereken
pazarlama programlarını bütünleşik bir hale getirmektir. Pazarlama faaliyetleri genelde
pazarlama karması olarak bilinen 4 P çerçevesinde ele alınmaktadır. Aşağıdaki Şekil 2’de
pazarlama karmasının 4 P’si görülmektedir.

Şekil 2. Pazarlama Karmasının 4 P’si (Kotler ve Keller, a.g.y.: 19’dan Aktaran
Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009: 35)
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Pazarlama karması nihai tüketiciler kadar ticari kanalları da etkilemek için kullanılır.
Aşağıdaki Şekil 3’de bu kanallara ve tüketicilere ulaşmak için bir işletmenin ürün karması,
fiyat ve tutundurma karması elemanlarının kullanma durumu görülmektedir.

Şekil 3. Pazarlama Karması Stratejisi (Kotler ve Keller, a.g.y.:19’dan Aktaran
Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009: 36)
Kısa vadede bir işletme fiyatlarını, satış gücünü ve reklam bütçesini değiştirebilir.
Buna karşın yeni ürün yaratmak ve dağıtım kanallarında değişikliğe gitmek ancak uzun
dönemde olanaklıdır. Pazarlama yöneticisinin başlıca sorumluluğu, işletmeyi kar amacına
ulaştırmak için ürün ya da hizmetlere olan talebi artıracak pazarlama strateji ve programlarını
geliştirmek ve uygulamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için yeni pazarların araştırılması,
ürün geliştirilmesi ve ürünlerin etkin biçimde tüketiciye iletecek dağıtım kanallarının
belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler ve diğer tutundurma
bileşenleri kullanarak ürünleri tutundurmada alternatif araçlar üzerinde karar verilmesi
gerekmektedir. Bundan dolayı, pazarlama yönetiminin kontrolü altındaki 4P, satıcıların,
tüketicileri etkilemek için başvurdukları pazarlama araçları anlamına gelir. Buna karşın
alıcılara ya da tüketicilere göre, her bir pazarlama aracı müşteriye bir değer sunmak için
tasarlanmıştır. Robert Lauterborn’a (1990: 26’dan Aktaran Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın,
2009: 37) göre satıcıların 4P’si, müşterilerin 4C’sine karşı gelmektedir. Tablo 1’de, 4P’den
4C’ye geçiş gösterilmiştir
.
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.
Yukarıdaki “C” lerden ilki ile müşterinin ürün değil, bir değeri satın aldığı
göstermektedir. Fiyatın karşılığı olarak ifade edilen kavram ise maliyettir. Müşteri söz konusu
edilen değeri alırken fiyat ödememekte, fiyattan geniş bir kavram olan belirli bir maliyete
katlanmaktadır. Dağıtım karmasına karşılık gelen C ise, satın alma kolaylığıdır. Satın alma
kolaylığı, yalnızca yer faydasını değil bunun yanı sıra, tüketicinin istediğini her saatte
alabilmek (gece açık marketler, öğle tatili yapmayan bankalar gibi), istediğine sahip olmak
için sıkıntıya girmemek yani tüketicinin işinin zahmetsizce görülmesi gibi kolaylıkları da
kapsamaktadır.
Tutundurma karmasına karşılık gelen C ise işletmenin kendisi, malları, markası,
özellikleri hakkında müşterilerine ve ilgili kesimlere bilgi vermesidir. Bunun yanında,
tüketicilerden, müşterilerden gelecek her türlü bilgiyi, şikayeti, isteği zamanında, doğru ve
eksiksiz alabilmeyi ve ilgili noktalara aktarabi1meyi kapsamaktadır (Kaya, 2000; 37’den
Aktaran Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009: 37). Bütün bu içerik kapsamında, bütünleşik
pazarlama çabaları, yaşanan değişimleri de dikkate alarak, çeşitli işletme fonksiyonları ile
pazarlama fonksiyonu ve pazarlama yönetiminin kendi kontrolü altındaki 4P ya da hizmet
pazarlaması sürecini de düşünecek olursak 7P ( 4 P’nin dışında, insan, fiziksel kanıtlar, süreç)
gibi elemanlar arasında, veri tabanı pazarlaması, değer zinciri, ilişkisel pazarlama, izinli
pazarlama, birebir pazarlama, post modern pazarlama, gerilla pazarlama, interaktif pazarlama
gibi yaklaşımlardan da yararlanılarak tüketici yönlü uyum, eşgüdüm ve işbirliğinin
sağlanması sürecidir.
Bütünleşik pazarlamada iki kilit tema vardır (Kotler, Keller, 2006; 20’den Aktan
(Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009: 37).
1. Değer sunmak ve iletmek için farklı pazarlama faaliyetleri kullanılır.
2. Bu pazarlama faaliyetleri, zincirleme etkiyi maksimize etmek için düzenlenir.
Bir başka anlatımla, bir pazarlama faaliyeti diğerleri de göz önünde bulundurularak
tasarlanıp uygulanmalıdır. Talep, kaynak ve ağ yönetimi için sistemler bütünleştirilmelidir.
Bütünleşik iletişim sisteminde birbirini kuvvetlendirecek ve tamamlayacak iletişim
seçenekleri seçilmelidir.
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4.1.3. İçsel Pazarlama
İçsel pazarlama anlayışı, işletme içi çalışanın da müşteri olarak fark edilmeye
başlaması ile ortaya çıkan bir kavramdır. Kotler, hizmet işletmelerinde üç tür pazarlama
yaklaşımından söz eder:
a) Tüketicilerle işletme yönetimi arasındaki ilişki dışsal,
b) Tüketicilerle çalışanlar arasındaki ilişki interaktif ya da etkileşimli,
c) İşletme ile çalışanlar arasındaki ilişki ise içsel pazarlamadır.
İçsel pazarlama, işletme faaliyetlerini gerek iç gerekse dış müşterilerin tatminini
sağlayacak biçimde düzenlemek, nihai işletme misyonuna ulaşmak amacıyla yetenekli
işgücünü istihdam ve korumak, işletmenin tüm çalışanlarını, içsel iletişimi ve motive edici
diğer unsurları da kullanarak dış müşteri tatmini sağlamayı amaçlayan süreçtir.
İçsel pazarlama iki düzeyde gerçekleşir:
a) Çeşitli pazarlama fonksiyonları (satış gücü, reklam, hizmet, ürün yönetimi,
pazarlama araştırması) birlikte çalışmalı ve farklı fonksiyonlar arasında bir eşgüdüm
sağlanmalıdır.
b) Pazarlamanın diğer işletme bölümleri tarafından da benimsenmesi gerekmektedir.
Çünkü pazarlama işi sadece bir bölümün değil tüm işletmenin işi olmalıdır.
İçsel pazarlama, işletme içerisindekilerin, özellikle de üst yönetimin uygun pazarlama
ilkelerini benimsemesini garanti etmekle ilgilidir. Müşterilere en iyi biçimde hizmet etmek
isteyecek kişilerin işletmeye alınması, eğitilmesi ve güdülenmesi işidir. Çalışanlar kusursuz
hizmeti sağlayacak düzeyde olmadan tüketicilere kaliteli bir hizmet sözü vermek uygun
olmayacaktır.
Baybars Tek’e göre ise, İçsel pazarlama (Internal marketing), müşteri ilişkileri
yönetimi sürecinde, değişik veri tabanları ve bu veri tabanlarına bilgi ve veri sağlayan her
türlü bilgi kaynağı (çağrı merkezleri, müşteri temas noktaları vb.), program vb. ile, firma
elemanları ve tedarik kaynakları (Değer zinciri) ile iyi ilişkiler geliştirmeye dayalıdır. (a.g.y.:
293)

4.1.4. Sosyal Sorumluluk Pazarlaması
Bütünsel pazarlama kapsamı içinde yer alan sosyal sorumluluk pazarlaması;
pazarlama programlarının etik, çevresel, yasal ve sosyal boyutlarının tartışılması ve
anlaşılmasıdır. Pazarlamanın sebep/neden ve sonuçları sadece işletme ve tüketicileri değil
toplumu da etkilemektedir. Sosyal sorumluluk yaklaşımına göre pazarlamacılar toplumsal
refah için yaptıkları ve yapacaklarını dikkate almak zorundadırlar. İşletmelerin pazarlama ya
da modern pazarlama anlayışını benimsemeleri her zaman ortaya çıkan sorunların çözümü
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için yeterli olmamıştır. Öyle ki çevresel sorunlar, kirlenme, doğal kaynakların tükenmesi,
tüketici hoşnutsuzluğu, yasal ve politik etkiler devam etmektedir. Acaba pazarlama yönlü
anlayış işletmeler açısından uygun bir anlayış mıdır? Birey için iyi olan her şey toplum için
iyi olmayabilir. Pazar bazen toplumun çıkarlarına ya da uzun dönemde tüketicinin çıkarlarına
ters düşen isteklere de sahip olabilir. Bazı işletmelerin (fast food restoranları gibi) tüketici
isteklerini tatmin etmelerine karşılık uzun vadede tüketiciler ve toplum için zararlı
olabileceklerine ilişkin tartışmalar söz konusudur. Bu tartışmaları dikkate alan McDonald’s
gibi işletmeler mönülerine sağlıklı yiyecekler (salatalar gibi) ekleyerek ve çevreye duyarlı
çalışmalar yürüterek (çevreyle dost paketler gibi) bu konuya önem verdiklerini
göstermektedirler. Bu ve benzeri yaklaşımlar pazarlama kavram ve literatürünü genişleten
“insancıl pazarlama” ve “ekolojik pazarlama” gibi yeni terimlerin doğmasına yol açmıştır.
Buna “toplumsal pazarlama (societal marketing concept)” ya da sosyal sorumluluk
pazarlaması denilmektedir.
Toplumsal pazarlama, pazarlama faaliyetleri esnasında sosyal ve etik konuların
pazarlamacılar tarafından dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu noktada, bazen çatışan,
işletme karı, tüketici tatmini ve toplum refahı kavramları arasında denge kurulmalıdır. Tablo
2’de bazı kurumsal sosyal teşebbüsler McDonald’s örneği ile gösterilmiştir (Kotler, Lee,
2004: 22’den Aktaran Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009: 40).
Tablo 2. Kurumsal Sosyal Teşebbüsler
Çeşit

Açıklama

Örnekler

Kurumsal Sosyal
Pazarlama

Değişik kampanyalara destek
verme

McDonald’s’ın Oklahama eyaleti genelinde
çocuklara yönelik aşı kampanyasına destek
vermesi

Sebebe Bağlı
Pazarlama

Sponsorluk, lisans anlaşmaları ve
reklam gibi iletişim unsurlarını
kullanarak sosyal konulara destek
verme

McDonald’s Sydney hayvanat bahçesinde
yaşamlarını sürdüren ve yok olma tehlikesi ile
karşılaşan goril türünü korumak amacıyla
sponsor olması

Sebeple İlişkili
Pazarlama

Saptanmış bir süre içerisinde elde
edilen gelirin belirli bir
yüzdesini, belirli bir alanda
karşılık beklemeksizin harcama

McDonald’s’ın Mc Happy günlerinde satışa
sunulan her Pizza ve Big Mac satışından elde
edilen kazancın 1 doları Ronald McDonald
çocuk yardım fonuna aktarması

Kurumsal
Hayırseverlik

Herhangi bir karşılık
beklemeksizin yardım veya kar
amaçsız sosyal kurumlara para ve
ürün yardımı yapma

McDonald’s’ın Ronald McDonald derneğine
yaptığı bağışlar

Toplumu İlgilendiren
Olaylara Katılım

Toplumu ilgilendiren olaylarda
gönüllü hizmet verme

Aralık 1997 yılında Avustralya’da çıkan
orman yangınında, McDonald’ın yangın
söndürme çalışmalarına katılanlara bedava
catering hizmeti vermesi

İşletme
Uygulamalarında

İşletme uygulamalarını, insan ve
hayvan haklarının ve çevrenin
korunmasına uyarlama ve

McDonald’s’ın tavuk eti satın aldığı
tedarikçilerinden, tavukların yaşam alanlarını
da düşünerek, tavuk üretme çiftliklerinin geniş
alana yayılması konusuna dikkat etmelerini

.

.
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Sosyal Sorumluluk

yönetme

istemesi

Tablodan da görüleceği üzere günümüzde sebeple ilişki pazarlama yaklaşımı
kullanılmaktadır. Pringle ve Thompson (1999 Aktaran Korkmaz, Eser, Öztürk, Işın, 2009:
41) sebeple ilişkili pazarlamayı, bir imajı, pazara sunacak mal veya hizmeti olan bir
işletmenin karşılıklı fayda içeren nedenleri kullanarak ilişki kurmak için yürüttüğü faaliyetler
olarak tanımlamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Süregelen değişiklikler, pazarlama ya da modern pazarlama anlayışının da yeniden
yorumlanmasını gerektirmiş ve bir sonraki aşama bütünsel pazarlama anlayışı aşaması olarak
yorumlanmıştır. Bütünsel pazarlama “her şey”in pazarlamayı ilgilendirdiği, bütünleşik bir
yaklaşımın gerekli olduğu düşüncesine dayanır ve dört bileşeni vardır: Bu ünitede de İlişki
pazarlaması, bütünleşik pazarlama, içsel pazarlama ve sosyal sorumluluk pazarlaması detaylı
bir şekilde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğr
u
1. İlişki pazarlaması, doğru gruplar arasında doğru ilişki
kurulmasını içeren ve böylelikle taraflar arasında güçlü;
ekonomik, teknik ve sosyal bağlar kuran bir bütünsel
pazarlama anlayışı boyutudur
2. Süregelen değişiklikler doğrultusunda, pazarlama ya da
modern pazarlama anlayışının da yeniden yorumlanması
gerekmiş ve bir sonraki aşama bütünleşik pazarlama anlayışı
aşaması olarak yorumlanmıştır.
3. İlişki pazarlaması, doğru gruplar arasında doğru ilişki
kurulmasını içeren ve böylelikle taraflar arasında güçlü;
ekonomik, teknik ve sosyal bağlar kuran bir bütünsel
pazarlama anlayışı boyutudur.
4. Sebebe bağlı pazarlama, bir imajı, pazara sunacak mal ya
da hizmeti olan bir işletmenin karşılıklı yarar içeren nedenleri
kullanarak ilişki kurmak için yürüttüğü etkinlikler olarak
tanımlanır.
5. İçsel pazarlama, işletme içerisindekilerin, özellikle de üst
yönetimin uygun pazarlama ilkelerini benimsemesini garanti
etmekle ilgilidir. Müşterilere en iyi biçimde hizmet etmek
isteyecek kişilerin işletmeye alınması, eğitilmesi ve
güdülenmesi işidir.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6. İlişki pazarlaması tüm ………………….. bağlarının inşa edilmesi anlamına
gelmektedir. Bu çeşit pazarlamada, ürün ve hizmeti vurgulamaktan daha çok ……………….
üzerine odaklanılır ve tüketicinin yerini almasına yardım edecek ne yapılabilir, örgütle iş
yapmak isteyenler yeniden nasıl yaratılabilir gibi sorulara yanıt aranır. Yukarıdaki boşluklara
en uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
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A) müşteri /kişiler
B) ortak/reklam
C) tedarikçi/sponsorluk
D) ekonomi/kar
E) dağıtıcı/tatmin
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7. Aşağıdakilerden hangisi Pazarlama ağının unsurlarından biri değildir?
A) Müşteriler
B) Çalışanlar
C) Tedarikçiler
D) Reklam şirketleri
E) Aktivist gruplar
8. Aşağıdakilerden hangisi ilişki pazarlamasının özelliklerinden biri değildir?
A) Farkındalık yaratıp dikkat toplar
B) Kibar bir biçimde örgütün hikayesini anlatıp, söylenmek istenen şey için iyi bir
örnek oluşturur
C) İşletme fiyatlarını, satış gücünü ve reklam bütçesini değiştirir
D) Sabırla eğitmek ve değer katmaktır
E) Müşterilerin satın almaya hazır oluncaya kadar, örgütü, akıllarının bir köşesinde
tutmaları sağlar
9. McDonald’s’ın Oklahama eyaleti genelinde çocuklara yönelik aşı kampanyasına
destek vermesi hangi kurumsal sosyal teşebbüse örnektir?
A) İşletme Uygulamalarında Sosyal Sorumluluk
B) Lisans Anlaşması
C) Kurumsal Sosyal Pazarlama
D) Toplumu İlgilendiren Olaylara Katılım
E) Sebeple İlişkili Pazarlama
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10. McDonald’s Sydney hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdüren ve yok olma
tehlikesi ile karşılaşan goril türünü korumak amacıyla sponsor olması hangi kurumsal sosyal
teşebbüse örnektir?
A) İşletme Uygulamalarında Sosyal Sorumluluk
B) Lisans Anlaşması
C) Toplumu İlgilendiren Olaylara Katılım
D) Sebebe Bağlı Pazarlama
E) Sebeple İlişkili Pazarlama

Cevaplar: Cevaplar: 1 D, 2 Y, 3 D, 4 Y, 5 D, 6 A, 7 E, 8 C, 9 C, 10 D
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5. İLETİŞİM SÜRECİ VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. İletişim Süreci Ve Pazarlama İletişimi Süreci
5.1. İletişim Ve Etkili İletişim
5.1.1. İletişim Ve Etkili İletişim
5.2. İletişim Sürecinin Ögeleri
5.2.1. Kaynak (Source, Sender, Communicator, Encoder)
5.2.2. Alıcı/Hedef (Audience, Receiver, Decoder, Destination)
5.2.3. Mesaj/İleti
5.2.4. Medya/Kanal
5.2.5. Geri Besleme (Bildirim)
5.2.6. Gönderge
5.3. Etkili Bir İletişimin Gerçekleşmesi İçin
5.4. Etkili Bir İletişim İçin Anahtar Faktörler
5.5. Pazarlama İletişimi Süreci
5.6. Pazarlama İletişimi Kavramının Özellikleri
5.7. Pazarlama İletişiminin İlkeleri
5.8. Pazarlama İletişimi Ve İkna
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İknanın işleme olasılığı modelini açıklayınız?
2. Etkili bir iletişim gerçekleştirmek için pazarlamacıların etkileşim süreci nasıl işler?
3. Etkili bir iletişim için anahtar faktörler nelerdir?
4. Pazarlama iletişiminde ikanın rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İletişim
Süreci
Ve Pazarlama iletişimi
Tüketicilerin ikna edici
Pazarlama İletişimi Süreci
etkinliklerinin bilgi
mesajları işleme ve
sağlamanın yanı sıra
mesajlara tepki
insanları bir şeye inandırmak vermelerindeki farklı
ya da bir şeyi yapmak için
yaklaşımları öğrenmeleri ile
elde edilinecektir
tutumlarını değiştirmek
üzere ikna edici olma
özelliklerini öğrenmek
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar






Kaynak ve Alıcı/Hedef
Mesaj/İleti
Kodlama ve Çözümleme
Gürültü
Tepki ve Geri besleme ve Gönderge
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Giriş
“İnsan iletişimi, anlamlarında uzlaşılmış simgeler aracılığıyla bilgilerin, düşüncelerin,
duyguların biriktirilip aktarılması ve alışverişin hem ortak hem de değişik zaman ve mekan
boyutlarında gerçekleştirilmesidir.” Pazarlama iletişimi uygulaması bir iletişim sürecinin
yönetilmesini gerektirir. Etkili bir iletişim gerçekleştirmek için pazarlamacıların etkileşim
sürecinin nasıl işlediğini ve iletişimi oluşturan on ögenin niteliklerini bilmeleri gerekmektedir.
İletişim on ögeden oluşur; bunlardan ikisi, bir iletişimin oluşması için en önemli ögelerdir:
Kaynak ve Alıcı/Hedef. Diğer önemli iletişim ögeleri Mesaj/İleti ve onu gönderecek
Medya/Kanaldır. Diğer dört iletişim ögesi ise, Kodlama ve Çözümleme, Tepki ve Geri
besleme ve Göndergedir. Son iletişim ögesi ise sistem içindeki Gürültüdür. Pazarlama
iletişimi, ürün, hizmet ya da üretici işletmeye ait tüm fiziksel, yapısal, kavramsal boyuttaki
özellikleri hedef tüketiciye mesaj iletmek için birer araç olarak kullanır. Pazarlama iletişimi
etkinliklerinin bilgi sağlamanın yanı sıra insanları bir şeye inandırmak ya da bir şeyi yapmak
için tutumlarını değiştirmek üzere ikna edici olma özellikleri de bulunmaktadır. Tüketicilerin
ikna edici mesajları işleme ve mesajlara tepki vermelerindeki farklı yaklaşımlar İknanın
İşleme Olasılığı Modeli yardımıyla ele alınabilir. En etkileyici mesajlar tüketicinin iknada
izlediği yola bağlıdır. Bu nedenle mesajların bilgi yoğunluğu gibi bilişsel, müzik, görüntü gibi
duygusal ögeler barındırması gerekliliği kaçınılmazdır.
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5.1. İletişim Ve Etkili İletişim
Pazarlama iletişimi uygulaması bir iletişim sürecinin yönetilmesini gerektirir. Bu
süreç, bir kaynak tarafından mesajların uygun iletişim ortamlarıyla hedef kitleye
ulaştırılmasını, mesajın yöneltildiği alıcının tepkilerinin belirlenmesini ve iletişim sürecini
zedeleyebilecek, gürültü olarak adlandırılan koşulların belirlenmesini içerir. Bu bağlamda,
öncelikle, kendileriyle iletişim kurulması istenen hedef kitleler belirlenmeli, onların
özelliklerine uygun mesajlar hazırlanmalı ve yine hedef kitlenin beklentilerine uygun iletişim
kanalları ve uygun zamanlamayla program yürürlüğe konulmalı ve sonuçlar kontrol edilerek
yeniden düzenlemeye gidilmelidir.

5.1.1. İletişim ve Etkili İletişim
İletişim, anlamların insanlar arasında ortak kılınması ya da bir aklın başka bir aklı
etkileme süreci ya da karşılıklı bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. “İletişim gündelik
yaşamımızda bize nesneleri, insanları tanımlar, işbölümü içinde değişik toplumsal roller
yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getirirken, bu rol dağılımından oluşan toplumun o tarih
dönemindeki hayat tarzını öğretir, olumlatır, yeniden üretimi için gereken değerlendirme
biçimlerini aşılar. Toplumsal sistemin sürmesini, kendini yeniden üretmesini sağlar.” (Oskay,
2007: 2). Bir başka iletişim tanımı da Merih Zıllıoğlu tarafından yapılmıştır: “İnsan iletişimi,
anlamlarında uzlaşılmış simgeler aracılığıyla bilgilerin, düşüncelerin, duyguların biriktirilip
aktarılması ve alışverişin hem ortak hem de değişik zaman ve mekan boyutlarında
gerçekleştirilmesidir.” (Zıllıoğlu, 2007: 24)
Sağlıklı bir iletişim sürecinde, mesajı verenin davranışı, mesajı alanın davranışından
bağımsız düşünülemez. Mesajı veren ve alan arasında bir etkileşim söz konusudur. Bu
anlamda, Etkili iletişim ise, iletişimin en önemli bölümü, kaynak ve alıcının birbirlerini
istenen düzeyde anlama yeteneğidir. Etkili bir iletişimin gerçekleşmesi için gösterilen tüm
çabalar bu ortak deneyim alanını yakalamaya yönelik olmalıdır. Çünkü ortak bir düşünce
alanı oluşturulabildiğinde alıcıda tutum ve davranış değişikliği yaratmak olanaklıdır.

5.2. İletişim Sürecinin Ögeleri
Etkili bir iletişim gerçekleştirmek için pazarlamacıların etkileşim sürecinin nasıl
işlediğini ve iletişimi oluşturan on ögenin niteliklerini bilmeleri gerekmektedir. İletişim on
ögeden oluşur; bunlardan ikisi, bir iletişimin oluşması için en önemli ögelerdir: Kaynak ve
Alıcı/Hedef. Diğer önemli iletişim ögeleri Mesaj/İleti ve onu gönderecek Medya/Kanaldır.
Diğer dört iletişim ögesi ise, Kodlama ve Çözümleme, Tepki ve Geri besleme ve
Göndergedir. Son iletişim ögesi ise sistem içindeki Gürültüdür.
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Şekil 1. İletişim Sürecinin Ögeleri
(Kaynak: Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing, 1999: 424’den
Aktaran Başok Yurdakul, 2006: 25)

5.2.1. Kaynak (source, sender, communicator, encoder)
İletişim sürecinin başlangıç noktasıdır. Kaynağın, hedefe ulaştırmayı istediği bir iletisi
vardır ve bu iletiyi simgelere dönüştürerek (kodlama) iletişim kanalına bırakır. Kısaca,
kaynak, iletiyi oluşturan, içeriğini belirleyen ve gönderen iletişim birimidir, iletilmek istenen
duygu, düşünce veya bilgiyi aktaran kişi, işletme ya da gruplardır. Kaynak, neyi iletmek
istediğine karar vermeli ve hedefin aynı anlamda algılayabileceği biçimde kodlamayı
gerçekleştirebilmelidir; çünkü, kaynak ile hedef söz konusu simgeleri aynı biçimde
algılayamayabilir. Bilindiği gibi, çeşitli simgeler değişik gruplar için farklı anlamlara sahiptir.
Bu nedenle kodlama oldukça güç ve önemli bir işlemdir.

5.2.2. Alıcı/Hedef (audience, receiver, decoder, destination)
Bir iletişim sürecinden söz edebilmek için kaynağın karşısında hedefi oluşturan bir
kişi ya da grubun olması gerekmektedir. Hedef, iletişim sonucu kendisinden tutum ve
davranış değişikliği beklenen, mesajı çözümleyip yorumlayan kişi veya topluluktur. Hedefin
kodu çözmesi, başka bir deyişle simgelere dönüşmüş olarak iletişim kanalından gelen iletileri
alarak, yeniden duygu ve düşüncelere dönüştürme eylemini kendi anlayış yeteneği
çerçevesinde gerçekleştirmesi ve bunlara olumlu ya da olumsuz bir tepki göstermesi beklenir.
Kod çözümlemede hedef, iletiyi kaynağın arzu ettiği biçimde algılayamayabilir; çünkü hedef
iletiyi kendi deneyim alanına (ortak referans çerçevesi) göre çözümleyerek
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anlamlandıracaktır. Kaynak tarafından gönderilen mesaj, alıcı tarafından sahip olduğu bilgi,
deneyim, değerler ölçüsünde yorumlanır. Bu aşamada önemli olan, iletişimi gerçekleştirecek
iletinin alınması yani hedefe ulaşması değil, çözümlenebilmesi, anlaşılabilmesi olduğudur.
Kodlama: Hedef kitleye gönderilecek mesajın tasarlanması ve üretilmesi işlemidir.
Kaynak göndereceği mesajı anlaşılabilir yazı, resim, işaret vb. simgelere dönüştürür.

5.2.3. Mesaj/İleti
İleti, kaynak tarafından iletilmek istenen bilgi, duygu ve düşüncelerdir. Kaynak
tarafından, hedef üzerinde bir takım tepkiler oluşturmak amacıyla ve bir kanal aracılığıyla
iletilen simgeler bütünü olan iletinin, iyi düzenlenmiş olması, iletişimin başarısı önemlidir.
İleti, hedef tarafından zorlanmaksızın anlaşılabilir ve hiçbir şekilde yoruma yol açmayacak
nitelikte olmalıdır. Özellikle hedefin eğitimsel ve toplumsal düzeyine ve diğer özelliklerine
uygun içerikte iletiler hazırlanmasına özen gösterilmelidir.

5.2.4. Medya/Kanal
Kanal, simgeler biçimine dönüşmüş iletilerin kaynak ile hedef arasında iletilmesine
olanak sağlayan ve kitle iletişiminde gazete, televizyon, radyo, internet gibi iletişim ortamıdır.
İletişim sürecinde kanal, “kaynak ile hedef arasında bağlantı kurma” ve “ileti taşıma” olmak
üzere iki işlev üstlenir.
Çözümleme: Kodlama işleminin tersidir. Çözümlemede kodlama sonucu oluşturulan
simgelere alıcı tarafından anlam yüklenir. Kaynak tarafından kodlanan yani yazı, resim, şekil
vb. kodlanmış ileti, alıcının algılaması oranında çözümlenir.
Tepki: “Kaynak tarafından gönderilen mesajın alıcının davranışlarında meydana
getirdiği sonuçtur. Pazarlama iletişimi çabaları ile bu tepkinin olumlu olması
amaçlanmaktadır.” (Başok Yurdakul, a.g.y.: 26) Bunun için gerçekleştirilecek iletişimin ikna
edici olması önem taşımaktadır.
Gürültü (noise): Mesajın anlaşılamaması ya da yanlış anlaşılmasına yol açan tüm
etkenlerdir. Başka bir deyişle, kaynak birimin gönderdiği iletinin anlaşılmamasına ya da
yanlış anlaşılmasına yol açan nedenlere gürültü adı verilmektedir. İletişim sürecinde,
iletişimin niteliğini bozan, istenmeyen her şey gürültüdür. Gürültünün var olduğu bir iletişim
sürecinde, iletinin bozulması iletişimin bütünlüğünü olumsuz yönde etkileyeceğinden,
gürültünün ve gürültü kaynağının belirlenmesi, ortadan kaldırılması ya da azaltılması oldukça
önemlidir. Gürültüye neden olan kaynaklar dört grupta sınıflandırılabilir:
A) Fiziksel gürültü kaynakları: Konuşma seslerini bastıran çocuk ağlamaları, uçak
sesleri, radyoda ve telefonda parazitler, televizyonda görüntü kaymaları, yazıda silinmiş ya da
alıcının tanımadığı işaretler vb.
B) Fizyo-nörolojik gürültü kaynakları: İşitme, görme bozukluğu, zihinsel engeller,
konuşma bozuklukları, kısaca kodlama ve kod açma sistemlerinde ya da merkezdeki doğal
sorunlar, açlık, yorgunluk gibi durumlar.
C) Psikolojik gürültü kaynakları: Şiddetli heyecan, sevinç, korku gibi ruhsal
durumlar, kaynağa ya da hedefe ilişkin olumsuz tutumlar, önyargılar vb.
D) Toplumsal-kültürel gürültü kaynakları: Tarafların bilgi düzeyleri, kültürel çevre
ve yaşantıları arasında köklü ayrımlar vb.
87

5.2.5. Geri Besleme (Bildirim)
Geri besleme, kaynak birimin gönderdiği iletiye karşılık, hedef birimin verdiği
yanıttır. “Diğer bir deyişle, kaynak tarafından hedefte meydana gelebilecek tepkinin ölçülmesi
ve değerlendirilesi sürecidir.” (Göksel, Kocabaş, Elden, 1997: 24-25) Böylelikle kaynak,
hedefin iletiyi nasıl yorumladığını ve yanıtladığını öğrenebilmektedir. Geri besleme aynı
zamanda, gelecekteki iletişim çabalarının planlanmasına da yardımcı olmaktadır. Geri
beslemeyle elde edilen bilgiler ışığında kaynak, iletiyi yeniden düzenleyebilmektedir.

5.2.6. Gönderge
İletişimin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan ve iletişimin yapısı içerisinde
ele alınması gereken bir ölçüt de, kaynak ve alıcının ortak bir deneyime sahip olmaları
gereğidir. Mesajı gönderen kişi ya da kurum, bu mesajı alarak firmaları lehine harekete
geçirmesini istediği kitleyi yeterince tanımıyorsa, beklentilerini ve güdülerini iyi bir biçimde
belirlememişse, hazırladığı mesaj bu kitlelerin ilgisini çekmeyecektir. Bu nedenle ortak bir
deneyim alanı oluşturmak için hedef kitlelerin kültürel, demografik yapılarının ve pek çok
konudaki tepkilerinin bilinmesi gerekmektedir.

Şekil 2. İletişim Sürecinin İşleyişi
(Kaynak: Doç.Ece Karadoğan, İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi, Halkla
İlişkiler Bölümü, İletişim Süreçleri ve Modelleri Dersi, 2011-2012, 1. Hafta Ders Notu)
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5.3. Etkili Bir İletişimin Gerçekleşmesi İçin

hazırlanması,
ortak deneyim alanı doğrultusunda hazırlanan mesajların, uygun kanalla ve zamanda alıcılara
gönderilmesi,
sürecinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi.

5.4. Etkili Bir İletişim İçin Anahtar Faktörler
lere) ulaşmak için beklentilerinin ne olduğunu,
tepkilerinin nerelerden kaynaklandığını bilmek durumundadır. Kaynağın kodladığı mesajın
alıcı tarafından çözümlenebilir nitelikte olması, alıcıya ulaşabilecek kanalların seçilmesi ve
geri besleme kanallarının açık tutulması son derece önemlidir.
tarafından söyleneceği daima dikkate alınmalıdır. Çünkü; iletişim sürecinin her bir ögesinden
kaynaklanabilecek bir aksaklık doğal olarak tüm süreci olumsuz yönde etkileyebilecektir.

5.5. Pazarlama İletişimi Süreci
Pazarlama iletişimi, ürün, hizmet ya da üretici işletmeye ait tüm fiziksel, yapısal,
kavramsal boyuttaki özellikleri hedef tüketiciye mesaj iletmek için birer araç olarak kullanır.
Ayrıca, hedef kitle ile ilgili bilgiler, incelemeler de bu kitleye ulaşmak için yapılacak
etkinliklerin tabanını oluşturan verilerdendir. Pazarlama iletişimi son derece kapsamlı ve
karmaşık bir süreçtir. Bu sürece dahil tüm ögelerin eşgüdümlü olması ve her birinin
aksatılmadan en doğru biçimiyle sürdürülmesi pazarlama iletişimi sürecinin bütünsel başarısı
için büyük önem taşır.

5.6. Pazarlama İletişimi Kavramının Özellikleri
Pazarlama iletişimi kavramıyla birçok özellik vurgulanmak istenmektedir. Şöyle ki:
A. Pazarlama iletişimi, genel iletişim modeline dayanır ve tüm iletişim ögelerini içerir.
Kaynak, mesaj, kanal ve alıcı vb. olarak bilinen bu ögeler pazarlama boyutu içerisinde ele
alınıp incelenir.
B. Pazarlama iletişimi ile elde edilen mesajların tüketicinin zihninde bilgi olarak
kalması ve böylece gelecekteki satın alma kararını etkilemesi arzulanır. Bu özelliğiyle
pazarlama iletişimi ikna edici iletişimin özelliklerine sahiptir. Bu bağlamda, İkna edici
iletişim, yeni bir tutum kazandırma ve tutum değiştirme sürecidir. Bu süreç, alıcının

89

(tüketicinin) mesajı alıp ona katılmasından, kavraması, kabullenmesi ve amaçlanan hedef
davranışı göstermesine kadar sürdürülmelidir.
C. Pazarlama iletişimini yönetenlerin, tüketicinin deneyim alanını çok iyi belirleyip bu
alan içerisine girebilecek mesajları oluşturmaları gerekmektedir.
D. Pazarlama iletişimi iki yönlü bir iletişimdir. Kaynaktan alıcıya, alıcıdan kaynağa
doğru iki yönlü bilgi ve deneyim alışverişi gerçekleştirilir. Özellikle yeni teknolojik
gelişmeler bu tür iletişime yeni olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca, veri tabanının oluşturulması
ve karar almada kullanılması, araştırmalarla iletişimin etkileri, tüketicinin eğilimlerinin
belirlenmesi tüketiciyi iletişimin kaynağı kılar. Elde edilen bilgiler sayesinde de, yeni
pazarlama iletişim olanakları ortaya çıkar.
E. Pazarlama İletişimini oluşturan ögeler arasında uyumlu ve tutarlı bir mesaj birliği
vardır. Bu kavramı açıklamaya “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” de denir.

5.7. Pazarlama İletişiminin İlkeleri
Pazarlama iletişiminde de iletişim süreç ve ilkeleri geçerlidir. Pazarlama
yöneticilerinin iletişim modelini ve ögelerini bilerek, Pazarlama İletişimi çabalarını
gerçekleştirmeleri faaliyetlerin başarı şansını yükseltecektir.
ya işletme ya reklam ajansı, halkla ilişkiler şirketi ya da her ikisi birden olabilir.
isel satış elemanı, ürünün ambalajı, radyo,
televizyon, gazete, billboard, internet, vb. iletişim araçları olabilir.
kitlelerdir.
edilir ve yeni çalışmalar için değerlendirilir.

lıcının verdiği tepki araştırma sonucu elde

kaynaklanan tüm gürültü unsurları ortadan kaldırılmalıdır.
lması, hedef kitlelerin gereksinim ve beklentilerini karşılayacak
olması, hedef kitlenin sosyal statü, inanç ve değerlerine ters düşmemesi, açık, anlaşılır, net,
yoruma ve yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak biçimde düzenlenmesi önemle göz önünde
bulundurulmalıdır.
Pazarlama İletişimi, pazarlama kararlarının uygulanmasını ve dolayısıyla işletmeyle
hedef kitleleri arasındaki iletişimi kapsar. Elde edilen veriler, hedef kitlelerle daha kolay
iletişim kurmak ve ikna etmek amacıyla kullanılmadığı takdirde bir anlam taşımayacaktır. Bu
anlamda, pazarlama kararlarının uygulanması, iletişim sürecinin gerçekleştirilmesini zorunlu
kılmaktadır. Pazarlama kuralları, pazarlama karması 4P’den oluştuğuna göre her bir P iletişim
özelliği taşıyacak ve tüketici zihninde belirli bir imaj oluşturacaktır.
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5.8. Pazarlama İletişimi Ve İkna
Pazarlama iletişimi etkinliklerinin bilgi sağlamanın yanı sıra insanları bir şeye
inandırmak ya da bir şeyi yapmak için tutumlarını değiştirmek üzere ikna edici olma
özellikleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda ikna, pazarlama iletişimi etkinlikleri aracılığıyla
tüketicilerin inançları ve tutumlarındaki değişmeleri ifade eder. İster reklamda isterse satış
tutundurmada ya da duyurumda olsun tüketicilere bilgi vermek, hatırlatmak ya da marka
farkındalığı oluşturmak için, ikna her zaman önemini korur. Pazarlama iletişiminde, mesaj,
bir tutum oluşturmak, var olan bir tutumu güçlendirmek, bir fikir oluşturmak ya da
tüketicilerin inanç yapılarında bir kanaat, inanç oluşturmak için çaba harcar.
İkna sürecinde bilgi sağlamak, inandırmak, davranışı değiştirmek için nedenler
sunmak son derece önemlidir. İnandırma, özellikle reklamlarda önemli bir kavramdır.
Tüketiciler mesaja, mesajlardaki iddialara nasıl inanır? Tüketiciler iddiaların gerçekliğini
gözleriyle görmek ya da iddiaların kanıtlanmasını isteyebilirler. Bu nedenle mesajlarda,
ürünün başarısına ilişkin kanıtlar sunma, ürünün etkilerini göstermeye çalışma gibi
destekleyici unsurlar olmalıdır.
Mantık, iknanın tek aracı gibi görülse de, tek araç değildir, duygular da ikna edicidir.
Birinin bir ürün, hizmet, marka ya da işletme hakkında neler hissettiği, bu kimsenin marka,
işletme hakkında ne bildiği kadar önemli olabilir. Tüketici tepkisinin yoğunluğu da bu
duygulardan kaynaklanır. Mesajlarıyla insanların duygularına hitap eden reklamcılar
tüketicilere mesajı hatırlatmada daha başarılıdırlar. Reklamlarda ikna, tüketicilerin güvenlik,
korku, cinsellik, saygı, hoşnutluk gibi psikolojik etkenler aracılığıyla çekilebilmesi demektir.
Tutumlar, nedenler, mantık ve duygular, ikna paketinin unsurlarıdır ve inancı
yönlendirirler. Çünkü satın aldığımız her ürün hakkında bir şeylere inanırız. İnandırma ise
güçlü, akılcı kanıtlardan oluşur ve test sonuçları, kullanım öncesi ve sonrası görünüm,
gösterimler gibi teknikleri gerektirir. İnandırmanın diğer önemli olduğu alan da halkla
ilişkilerdir. Yeni hikayelerin, konuların inanılırlığı ve mesaj kaynağının işletme değil de
medya olarak algılanması nedeniyle, duyurum, reklam mesajına önemli destek sağlayabilir.
Pazarlama iletişimi sürecinde, mesajın alıcısı ve özellikleri de iknanın kapsamını
etkileyen önemli bir unsurdur. Aşağıdaki şekilde iknada önemli olan değişkenler yer
almaktadır.
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Şekil 3. İknada Etkili Değişkenler (Kaynak: Reha Oğuz Türkan, 1998: 42)
Kaynağın (vericinin) seçmesine bağlı değişkenler mesajın kaynağını, içeriğini ve
yapısını, hedef kitlesini ve amacına işaret eder. Kaynağın güvenilir, tanınmış biri olması
iknayı kolaylaştırabilir. Bu nedenle çoğu reklamda ünlü kişiler markaya referans olurlar.
Mesajın neyi, nasıl söylediği, mesajdaki iddialar, korku, cinsellik gibi çekicilik unsurlarını
içerir. İletilen mesajın ikna ediciliğinde medyanın etkisi ise görsel ya da işitsel bazı faktörlerin
ikna edici olma özelliğiyle ilgilidir. Güçlü bir ikna için örneğin gazete ya da dergilerde
başlıklarda kullanılabilecek altı etkili sözcük ve işaretten söz edilebilir. “Yeni”, “Kolay”,
“Siz”, “Nasıl”, “Şu” ve soru işaretiyle bitirme... “Yeni” sözcüğünü kullanmak için bir neden
varsa bunu belirtmek, ürünün/hizmetin sunacağı kolaylığı vurgulamak, mesajın alıcısını “siz”
ile konuya çekmek, “nasıl” yapılabileceğini hissettirmek etkilidir. “Şu” ise mesaja kesinlik
kazandırır. Alıcıyla ilgili değişkenlerin, mesajın doğru alıcıya ulaşmasını izleyen bölümü
AIDA süreci gibi iletişim modelleriyle ilintilidir. Bu bölüm kaynak-mesaj-medya üçlüsünün
doğru yapılandırılmasına bağlıdır.
İkna sürecinde mesajı, olumlu nedenler, rakiplerin olumsuz yönleri gibi belirli bir
düşünce üzerinde yoğunlaştırarak alıcıya ulaştırmaya çalışmak, ikna amacına yardımcı
olabilecek seçeneklerden biridir. Örneğin; bir TV reklamında, bir çamaşır suyunun
diğerlerinden daha etkili ve güvenli olduğu, çünkü çamaşırı yıpratmadığı, çamaşırların “cırt”
diye yırtılmadığı ileri sürülebilir. Bu tür mesajın yinelenmesi ve zihinde bir ürün ve ünlü biri
ile çağrışım yoluna gidilmesi sıkça tercih edilen yöntemlerdendir. Ancak ikna amacını
engelleyecek yanlışların üstünün örtülmesi, dikkat merkezinin yanlıştan, hatadan ya da
rakibin gücünden uzaklaştırılması gibi gerçeğin üstünü örtmeye yönelik ikna yöntemleri de
bulunmaktadır.
Tüketicilerin ikna edici mesajları işleme ve mesajlara tepki vermelerindeki farklı
yaklaşımlar İknanın İşleme Olasılığı Modeli yardımıyla ele alınabilir.
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Şekil 4. İknanın İşleme Olasılığı Modeli
(Kaynak: George E.Belch ve Michael A.Belch, 1998: 160’dan (Aktaran Odabaşı,
Oyman, 2003: 42)
Model, tutumları etkileyerek iknaya yön veren reklamlar gibi ikna edici iletişimlerle
süreci ele almaya dayanır. Modele göre tutum oluşturma ya da değiştirme süreci, ikna edici
bir mesaja verilen karşılık, tepkiyle oluşan uygun bilgileri işlemenin niteliğine ve niceliğine
bağlıdır. Yüksek işlenme olasılığında, alıcı mesajdaki bilgileri dikkatle düşünür, değerlendirir.
Düşük işlenme olasılığında ise alıcı etkin bir biçimde bilgiyi işlemeye ya da düşünmeye
girişmez, daha çok mesajın diğer ögelerine dayalı olarak savunulanlar hakkında sonuç
çıkarmaya çalışır.
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Modele göre, mesajın işlenmesi olasılığı, motivasyon ve yetenek olmak üzere iki
ögenin işlevidir. Mesajın alıcısının mesajı işlemeye yönelik motivasyonu, ilgilenim, kişisel
uygunluk, bireyin gereksinimleri gibi etmenlere bağlıdır. Yetenek ise bireyin bilgisine,
kavramasına, entelektüel kapasitesine ve mesajı işleme fırsatıyla bağlantılıdır.
Modelde iknaya ya da tutum değişikliğine yönelik iki temel yol vardır:
1. İknaya giden merkezi yol (şeklin sol tarafı) altında mesajın alıcısı iletişim sürecinin
oldukça etkin ve ilgili bir katılımcısı olarak görülür çünkü bu alıcının mesajı almak,
kavramak, değerlendirmek konusundaki motivasyonu ve yeteneği yüksektir. Bir reklam
mesajı bu merkezi yoldan işletilmesi söz konusu olduğunda, mesajın alıcısı mesajın içeriğine
odaklanır ve mesaj bilgilerini inceler. Dolayısıyla yüksek düzeyde bilişsel tepki gerçekleşir.
Ağırlıklı olumlu bilişsel tepkiler olumlu tutum değişikliğine ya da iknaya zemin hazırlayarak,
bilişsel yapıda olumlu değişikliklere neden olacaktır. Bilişsel işlem ağırlıklı olarak olumsuzsa
bumerang etkisi yapacaktır.
2. Modelin diğer tarafında ise (şeklin sağ tarafı) alıcının bilgiyi işleme ya da motive
olma konusunda aktif olmadığı bir durum söz konusudur ve alıcı bilgiyi ayrıntılı bir biçimde
işlemez. Mesajda sunulan bilgiyi değerlendirmekten çok, ana mesajın müzik, görüntü, çekici
kişiler gibi yan öğelerini dikkate alır. Alıcının mesaja tepkisi ise bu yan ögeleri nasıl
değerlendireceğine bağlıdır. Söz konusu yan ögeler dikkatle ele alınmazsa, mesaj red
edilebilir ya da başlangıçtaki tutuma dönülebilir.
İknanın işleme olasılığı, pazarlama iletişimi uygulamaları için dikkate alınması
gereken ilgilenim ya da ilginlik gibi ögeleri kapsar. İlgilenim, tüketicinin bir ürün, medya ya
da mesajla ilgisinin yoğunluğunu açıklayan bir kavramdır. Yüksek ilgilenim düzeyindeki
birey, ilgi yoğunluğu nedeniyle daha çok bilgi arayacak ve bilgiyi etkin bir biçimde
değerlendirecektir. Bu nedenle, yüksek ilgilenimli ürünlerin yer aldığı reklamlarda ürün
hakkında kapsamlı bilgi verilmesi gerekmektedir. Düşük ilgilenimli ürünler ise çok fazla bilgi
araştırması gerektirmeyen, üzerinde çok fazla düşünülmeden satın alınan ürünlerdir. Bu tür
ürünlerin reklamlarında da sloganlar, imgeler önem kazanır. Özetle, en etkileyici mesajlar
tüketicinin iknada izlediği yola bağlıdır. Bu nedenle mesajların bilgi yoğunluğu gibi bilişsel,
müzik, görüntü gibi duygusal ögeler barındırması gerekliliği kaçınılmazdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama iletişimi etkinliklerinin bilgi sağlamanın yanı sıra insanları bir şeye
inandırmak ya da bir şeyi yapmak için tutumlarını değiştirmek üzere ikna edici olma
özellikleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda ikna, pazarlama iletişimi etkinlikleri aracılığıyla
tüketicilerin inançları ve tutumlarındaki değişmeleri ifade eder. İster reklamda isterse satış
tutundurmada ya da duyurumda olsun tüketicilere bilgi vermek, hatırlatmak ya da marka
farkındalığı oluşturmak için, ikna her zaman önemini korur. Bu nedenle bu ünitede İletişim
Süreci Ve Pazarlama İletişimi Süreci ile İkna konusunu detaylı bir şekilde anlattık.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğr
u
1. İletişim ögeleri Kaynak ve Alıcı/Hedef, Mesaj/İleti,
Kodlama ve Çözümleme, Tepki ve Geri besleme, Gönderge
ve Gürültüdür.
2. İknanın İşleme Olasılığı Modeline, mesajın işlenmesi
olasılığı, motivasyon ve yetenek olmak üzere iki ögenin
işlevidir.
3. Pazarlama iletişimi çabalarının amacına ulaşması için
işletme dışından kaynaklanan tüm gürültü unsurları ortadan
kaldırılmalıdır.
4. En etkileyici mesajlar tüketicinin iknada izlediği yola
bağlıdır. Bu nedenle mesajların bilgi yoğunluğu gibi bilişsel,
müzik, görüntü gibi duygusal ögeler barındırması gerekliliği
kaçınılmazdır.
5. İkna, pazarlama iletişimi etkinlikleri aracılığıyla
tüketicilerin inançları ve tutumlarındaki değişmeleri ifade
eder.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6. İletişimin en önemli bölümü yani, kaynak ve alıcının birbirlerini istenen düzeyde
anlama yeteneğine ne ad verilir?
A) Mesaj İletme
B) Çözümleme
C) Etkili iletişim
D) Mesaj alma
E) Simge iletme
7. İletiyi oluşturan, içeriğini belirleyen ve gönderen, iletilmek istenen duygu,
düşünce veya bilgiyi aktaran kişi, işletme ya da gruplara ne ad verilir?
A) Tepki
B) Geri besleme
C) Hedef
D) Kaynak
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E) Medya
8. Tüketicilerin güvenlik, korku, cinsellik, saygı, hoşnutluk gibi psikolojik etkenler
aracılığıyla çekilebilmesine ne ad verilir?
A) Tepki
B) Reklamlarda ikna
C) Reklamlarda iddia
D) İnanç duyma
E) Bilgi verme
9. Düşük ilgilenimli ürünler ise çok fazla bilgi araştırması gerektirmeyen, üzerinde çok
fazla düşünülmeden satın alınan ürünlerdir. Bu tür ürünlerin reklamlarında da …………..,
………………. önem kazanır. Yukarıdaki boşluklara en uygun gelen ifadeler hangisidir?
A) Fotoğraflar/ ikonlar
B) Sloganlar/imgeler
C) Mesajlar/tutumlar
D) Bilgiler/mesajlar
E) Konular/Hikayeler
10. İknanın İşleme Olasılığı Modeli’ne göre, mesajın işlenmesi olasılığı,
…………………….. ve …………………….. olmak üzere iki ögenin işlevidir. Yukarıdaki
boşluklara en uygun gelen ifadeler hangisidir?
A) Motivasyon/ yetenek
B) Reklam/ dikkat
C) Düşük ilgilenim/inanç
D) Yetenek/Bilişsel tepki
E) İkna/etki

Cevaplar: 1 Y, 2 D, 3 Y, 4 D, 5 D, 6 C, 7 D, 8 B, 9 B, 10 A
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6. PAZARLAMA İLETİŞİMİ MODELİ VE PAZARLAMA
İLETİŞİMİNDE MESAJ TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Pazarlama İletişimi Modeli Ve Pazarlama İletişiminde Mesaj Türleri
6.1. Pazarlama İletişimi Modeli
6.2. Bilginin Depolanması, Geliştirilmesi Ve Yeniden Biçimlendirilmesi
6.3. Pazarlama İletişiminde Mesaj Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Pazarlama İletişim Süreci Modelinin unsurları nelerdir?
2. Pazarlama iletişiminde kaynak çeşitleri hangileridir?
3. Bilginin depolanması, geliştirilmesi ve yeniden biçimlendirilmesi süreci nasıl işler?
4. Pazarlama iletişiminde mesaj türlerini açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Pazarlama İletişimi Modeli Pazarlama İletişimi Modeli Pazarlama İletişimi Modeli
Ve Pazarlama İletişiminde Ve Pazarlama İletişiminde Ve Pazarlama İletişiminde
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri detaylı bir Mesaj Türlerinin
şekilde öğrenilecek
irdelenilerek öğrenilip
geliştirilebilinir
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar







İletişim modeli
Bütünleşik pazarlama iletişimi mesaj tipolojisi
Taşınan/Teyit edilen mesajlar
Planlanmamış mesajlar
Algılanmış mesajlar
Planlanmış mesajlar
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Giriş
İletişim modeli ve sürecini kavramadan bir pazarlama programı planı yapmak güçtür.
Pazarlama, iletişim çabalarını da içeren bir süreçtir. Etkin bir iletişim, kendiliğinden
gerçekleşmeyen bir olaydır. Dikkatli planlamayı ve uygulamayı gerektirir. Bu nedenle,
pazarlama iletişiminde ana mesaj, tüm çalışmalarda kullanılacak biçimde oluşturulmalıdır.
İletişim kaynağı; üreticiler, aracılar, politikacılar ve kurumlar gibi çeşitli kişi ve kuruluşlar
olabilir. Pazarlama iletişiminin kaynağı durumunda olan kişi ya da kuruluşlar kodlama işlemi
gerçekleştirirler.

Kodlama

kaynağın

iletmek

istediği

düşünceyi

içeren

sözcükler,

tanımlamalar, resimler, çizimler ve hareketler oluşturulur. Kodlanan düşünceler iletişim
kanalıyla alıcıya iletilir. Alıcı durumunda olan hedef kitle bir başka deyişle kişiler, gruplar,
şirketler ya da aracılar, geçmiş deneyim ve algılamasıyla mesajı kod açma işleminden geçirir.
Bu bağlamda, depolama sistemi, yeni öğrenilenlerin, daha önce öğrenilmiş olanlarla
karşılaştırılması temeline dayanır. Eğer bilgi, daha önce bellekte olanlarla karşılaştırılır
ve/veya artırılırsa bu bilgi daha öncekilerin yanına eklenir. Bu nedenle tüketici, konseptler ve
kategoriler oluşturmayı sürdürür.
Tüketicilerin yeni öğrendiklerini eskilerin yanına eklemek veya onları reddetmek için
yaptıkları bu karşılaştırma sürecini, Schultz ve arkadaşları “Değerlendirme Süreci” olarak
adlandırmaktalar. Bu sürece göre, insan beynine giren mesajlar, pazarlama iletişimi
mesajlarına dönüşebilmek için, üç temel bilgi depolama sürecinden geçerler. Duncan’ın
geliştirdiği bütünleşik pazarlama iletişimi modeline göre, yukarıda tanımlanan ve bir biçimde
firma ya da organizasyon tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak üretilen mesajların bir
strateji ve amaç doğrultusunda bütünleşmeleri ve tek bir sese, tek bir görüntüye sahip olmaları
gerekmektedir
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6.1. Pazarlama İletişimi Modeli
İletişim modeli ve sürecini kavramadan bir pazarlama programı planı yapmak güçtür.
Pazarlama, iletişim çabalarını da içeren bir süreçtir. İletişim modeli ve işleyişi hakkındaki
bilgiler, pazarlama bölümünde çalışanlara, içinde bulundukları örgütü ve pazarda ortaya
çıkabilecek sorunları/fırsatları daha iyi kavramaları konusunda yardımcı olur.
Etkin bir iletişim, kendiliğinden gerçekleşmeyen bir olaydır. Dikkatli planlamayı ve
uygulamayı gerektirir. Bu nedenle, iletişim kurulması istenen gruplar belirlenmeli ve hangi
mesajın gönderileceği ve bu mesajın hangi kanallarla alıcılara ulaşacağına ilişkin kararlar
alınmalıdır. Pazarlama iletişiminde ana mesaj, tüm çalışmalarda kullanılacak biçimde
oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda, pazarlama iletişim sürecini açıklayan model aşağıdaki
gibidir:

Şekil 1: Pazarlama İletişim Süreci Modeli
(Ralp M.Gaedek ve D.H. Tootelian, Marketing: Principles and Applications, (St
Paul:West Pub. Co.,1983)s..381’den Aktaran Odabaşı, Oyman, 2002: 47)
İletişim kaynağı; üreticiler, aracılar, politikacılar ve kurumlar gibi çeşitli kişi ve
kuruluşlar olabilir. Genişleyen uygulama alanlarıyla kaynak her geçen gün çeşitlenmektedir.
Pazarlama iletişiminin kaynağı durumunda olan kişi ya da kuruluşlar kodlama işlemi
gerçekleştirirler. Bunu kendileri yapabilecekleri gibi, reklam, halkla ilişkiler ajansları gibi
uzman kuruluşlardan da yararlanabilirler. Kodlama kaynağın iletmek istediği düşünceyi
içeren sözcükler, tanımlamalar, resimler, çizimler ve hareketler oluşturulur. Kodlanan
düşünceler iletişim kanalıyla alıcıya iletilir. Çeşitli iletişim kanalları arasında, gazete/dergi,
radyo-TV, pankartlar, doğrudan postalama gibi araçlar sayılabilir. Alıcı durumunda olan
hedef kitle bir başka deyişle kişiler, gruplar, şirketler ya da aracılar, geçmiş deneyim ve
algılamasıyla mesajı kod açma işleminden geçirir.
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Pazarlama iletişim süreci her zaman istenilen biçimde çalışmayabilir. Eğer kaynağın
düşüncesi ile alıcının ulaştığı düşünce aynı ise iletişim başarılıdır. Ancak, aşağıdaki
durumlarda iletişim sorunları ortaya çıkar:
1. Kaynak, sorunu doğru olmayan biçimde algılar ve bu yüzden yanlış kavramı kodlar.
2. Kaynak sorunu anlar, ancak istenilen anlamı vermeyen mesajı gönderir.
3. Alıcı, mesajı doğru anlar fakat ya unutur ya da umursamaz.
Bunların ötesinde, iletişim sürecinin her bir ögesinde oluşacak aksaklık ve yanlış
uygulama iletişimin etkinliğini azaltabilir hatta yok edebilir.
Pazarlama iletişiminde kaynak, mesajı oluşturan ve gönderen, aynı zamanda
pazarlama eylemlerini yöneten herhangi bir kuruluş olabilir. Kaynak, satış elemanı, politik
aday gibi kişi olabileceği gibi, işletmenin ya da kar amacı gütmeyen örgütün kendisi de
olabilir.
Kaynağın etkinliği, kullanıldığı pazarlama iletişim ortamına bağlı olarak değişir.
İletişim araştırmacıları, kaynağın taşıması gereken genel kabul görmüş üç nitelik
belirlemişlerdir.
1. İnanırlılık (Credibility)
2. Çekicilik (Attractiveness)
3. Güç (Power)
Bu üç nitelik, Kelman’ın klasik açıklamalarındaki üç psikolojik süreç ile davranış
değişikliklerine neden olabilir. (Odabaşı, Oyman, a.g.y.: 48) Bunlar;
1. Özümseme (Internalisation)
2. Özdeşleşme (Identification)
3. Uyma (Compliance)
Özümsemede kişi ya da grup, etkileyici kişinin ilettiği mesajın doğruluğuna inandığı
için iletişimin etkisi artar. Özdeşleşme sürecinde ise kişi ya da grubun davranış biçimi
benimsenir. Uyma, iletişimin kaynağı durumunda olan kişi ya da grubun beğenisini
kazanmak ya da olumsuz tepkisinden kaçınmak için davranışta bulunmaktır.
Kısaca, inanılırlık özümseme yoluyla, çekicilik özdeşleşmeyle ve güç uyma
aracılığıyla gerçekleşir.
Bu bağlamda, İnanırlılık, kişi ya da grubun kaynak hakkında algıladıklarının bir
bütünüdür. İnanırlılığı yüksek olan kaynak, düşük olana göre daha çok ikna etme yeteneğine
sahiptir. İnanırlılığı oluşturan ögelerin birbirleriyle etkileşim içerisinde olacağı ve bunların
bileşiminin inanırlığı gerçekleştireceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanlık, güvenirlik,
sosyal statü ve prestij inanırlığın özellikleridir.
1. Uzmanlık
Uzmanlık, bilgi, deneyim, niteliklilik ve yetenek gibi kavramları içerir. Uzmanlığın,
hedef kitle tarafından algılanması durumunda ikna daha etkilidir. Bu nedenle örneğin, satış
elemanlarının uzman kişiler olması beklenir. Yapılan araştırmalar da markaları uygun uzman
kişilerle eşleştirmenin başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir.
2. Güvenilirlik
Kaynağın doğruluk, içtenlik ve dürüstlüğü kavramlarını içerir. Kaynak önyargısız
olarak kabul edildiğinde ve ikna etme amacı olmadığı algılandığında ikna etme etkisi artar.
3. Sosyal Statü-Prestij
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Sosyal statüyle kaynağın içinde bulunduğu aile üyeleri, komşuları, iş ve meslek
arkadaşları, dernek üyeleri gibi kişiler ve bunların arasındaki yeri ve ilişkileri söz konusudur.
Ortak değerlerin çok olması ikna etmeyi olumlu biçimde etkiler.
4. Diğerleri
Kaynağın inanırlılığına katkıda bulunan cinsiyet, görünüş, yaş, ırk, fiziksel yapı gibi
bir çok özellik de vardır. Bu anlamda, pazarlama iletişiminde yüksek inanırlılığı olan bir
kaynağın seçilmesine ve olumlu mesajları tüketicilere iletmesine özen göstermek gereklidir.
İkinci önemli nitelik çekiciliktir ve benzerlik, aşinalık ve sevme bileşenlerinden
oluşur. Bu nitelik psikolojik bir süreç olan özdeşleşme ile bağıntılıdır. Kaynağı çekici bulan
tüketici, onun gibi olmak ister. Satış elemanlarının çekici olabilmeleri için empatik olmaları
önemli bir koşuldur. Benzer biçimde, reklamlarda da mesajları sunan kişilerin sevilen,
beğenilen kişilerden seçilmesi gerekmektedir. Ünlü kişilerin kullanılmasında da gereklilikler
aşağıda sıralanmıştır:
•Ünlü kişi, kendi dalında bilgili ve deneyimli olmalıdır.
•Ünlü kişi, reklamını yaptığı ürün ya da hizmet konusunda tarafsız olmalıdır.
•Ünlü kişi hakkındaki doğru ya da yanlış düşüncelerin ve önyargıların bilinmesi
gerekir.
•Ünlü kişi açısından, reklamın getireceği olumlu ve olumsuz sonuçların dikkate
alınması gerekir.
•Ünlü kişi ile marka arasındaki bağı güçlendirmek için uzun süre reklamlarda yer
almalıdır.
•Ünlü kişi daha önce başka bir markayla ilişkilendirilmemiş olmalıdır.
•Ünlü kişinin markaya uyumu göz önünde bulundurulmalıdır.
Üçüncü ve son nitelik güçtür. Alıcı, kaynağın gücünden ötürü, kaynağın iletişim
çabalarına uyum gösterir. Güç ilişkisinden ötürü uyum sağlanması için zorlamada bulunulur
ve ödüllendirme ya da cezalandırma tekniği kullanılır. Bu bağlamda, pazarlama iletişiminde
güç, rekabet ortamının gelişmesiyle en az kullanılan özelliklerden biridir.
Pazarlama iletişiminde kaynak çeşitleri:
Pazarlama iletişiminde kaynak çeşitleri genellikle dört türde incelenmektedir:
1. Reklam mesajını onaylayan ve ücretini ödeyen örgüt mesajı başlatandır.
2. Ürünü sunan ve satan perakendecidir.
3. Mesajı aktaran kanaldır.
4. Mesajı aktaran aktör ya da satış elemanı şirket sözcüsüdür.
Üretici işletmeler, hizmet sunan şirketler ve ticari kuruluşlar mesajı başlatanlardır.
Kuruluşlar, bu doğrultuda, inanırlılıklarını ve güvenirliliklerini artırmak için kurumsal reklam
ve halkla ilişkiler yoluyla imajlarını geliştirmeye çalışırlar.
Perakendeci kuruluşun ünü ve tanınmışlığı, kaynak olarak inanırlılığını artırır.
İnanırlılığı yüksek olan perakendecilerde satılan ürünlerin daha etkili olarak algılanma eğilimi
yüksektir denilebilir.
Kanal olarak, mesajı aktaran medya akla gelir. Bazı mesaj kanallarının diğerlerine
göre daha fazla gücü, inanırlılığı ve etkisi vardır. İnanılır kanallarda yer alan mesajların ve
kaynakların inanırlılıkları da yüksek olur.
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Şirket sözcüsü olarak, satış elemanları ya da şirket yöneticileri gösterilebilir.
Profesyonel uzmanların, yöneticilerin ve tipik bir tüketicinin kaynak olarak kullanımı etkili
yöntemler olarak değerlendirilebilir.
İletişim sürecinin önemli ögelerinden biri de mesajdır. Kaynak, göndereceği mesajı
alıcı tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek biçimde kodlamalıdır. Mesajın formüle edilmesi
olarak da tanımlanabilecek olan kodlama işleminde üç önemli öge vardır:
1. İçerik (Content) - Ne söylenecek?
- Akılcı yaklaşım
- Duygusal yaklaşım
- Korku yaklaşımı
- Mizah yaklaşımı
- Katılımcı yaklaşım
2. Yapı (Structure) - Nasıl söylenecek?
- Yanlılık
- Sunuş sırası
- Sonuç önerme
3. Biçim (Format) - Sembolik olarak nasıl söylenecek?
Sözlü
Sözsüz
Mesajın içeriği, kaynağın arzuladığı bir tepkiyi hedef kitleden elde edebilmesine temel
oluşturacak bilgi, konu ve düşüncedir. Söz konusu içerik, “Ne söylenecek” e yanıt olabilecek
biçimde çeşitli yaklaşımlarla aktarılabilir.
Daha çok teknik ürünlerin pazarlanmasında kullanılan Akılcı yaklaşım, akılcı
güdülere seslenir ve ürünün üstünlüklerini, yararlarını ve başarısını kapsar. Ürünün yaşam
eğrisinde tanıtma ve gelişme dönemlerinde etkili biçimde akılcı yaklaşım kullanılabilir.
Duygusal yaklaşımda ise olumlu (kıvanç, aşk, zevk gibi) ve olumsuz (suçluluk,
utanma, kızgınlık gibi) duygulara seslenilir. Hedef kitlenin, içinde bulunduğu durum
incelenerek hangi duygulara yöneleceği kararlaştırılır. Hedef tüketicilerin korkularına
seslenen bir mesajın etkili olması, mesajın uyandırdığı korkuyu gidermek için ileriye sürülen
vaadlerin inandırıcı bulunmasına bağlıdır. Sigorta reklamlarındaki korku fiziksel korkuya;
saçlardaki kepeklerle ilgili reklamlardaki mesajlar ise sosyal korkuya örnek olarak verilebilir.
Mesajlarda mizahın yer almasının amacı dikkat çekebilmektedir. Mesajda mizah,
uygun ürünler ve uygun hedef kitle için iyi kullanılmadığında, anımsama ve etkileyebilme
olanağı artar. Mizah, dikkat çekmenin yanında olumlu duygu yaratmada ve ağızdan ağza
iletişimi harekete geçirmede de etkilidir.
Mesajı pekiştirme görevini gören ve Kişisel satış için çok uygun bir yaklaşım olan
Katılımcı yaklaşım hedef alınan kişi ya da kişilerin mesajlarda yer almasıdır.
Mesaj yapısı, mesaj içeriğinin düzenlenme biçiminidir. Pazarlama iletişimiyle ilgili
olarak üç önemli konuda karar verilmelidir.
•Mesajın tek yanlı ya da çift yanlı olup olmayacağı
•Vurgulanacak noktaların sunuş sırası
•Mesajlardan elde edilecek sonuçların belirtilmesi ya da belirtilmemesi
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Tek ve çift yanlı mesaj yaklaşımları karşıt görüşlere yer verip vermemekle ilgilidir.
Tek yanlı mesajlar, kaynak ile alıcı arasında düşünce birliği varsa etkili olabilmektedir. Oysa,
pazarlama iletişimini planlayanlar, rakiplerin karşı sorularla tüketicilere mesajlar
göndereceğini bilir ya da tahmin edebilirlerse, çift yanlı mesajları tercih ederler. Öte yandan,
eğitim düzeyi yüksek olan hedef kitle için çift yanlı mesajlar daha etkilidir. Bu anlamda,
mesajın sunuş sırasında, hedef kitlenin konuya olan ilgi düzeyine göre sıranın
değişebileceğine dikkat edilmelidir. Mesajlarda sonuçların önerilmesi, eğitim düzeyi düşük
olan hedef kitle için uygundur ve bu nedenle, ilgi düzeyi düşük önemli konular ilk olarak
verilerek dikkat çekilmeye çalışılır.
Ayrıca mesaj içeriğinin düzenlenmesinde yapılacak tekrarlar da dikkate alınması
gereken bir konudur. Çünkü, tekrarlar bir mesajın inanılırlığını artırabilir. Özellikle mesaj
içinde bir noktanın tekrarı iknada daha etkilidir. Bu bağlamda, tekrarlar, bir mesaj içindeki bir
sözcük ya da cümlenin tekrarlanması ya da tüm mesajın tekrarı biçiminde olabilir. Ancak çok
fazla tekrar da sıkıcı olabileceğinden kaçınmak gerekir.
Mesaj biçimi, mesaj içeriğini vurgulamak için kullanılan simgeler ve kodlardır. Sözlü
kodlar konuşulan ya da yazılan sözcüklerdir. Sözsüz kodlar ise göze-kulağa seslenen beden
dili ögeleridir, eylem ve jestlerimizi içerir. Örneğin, duygularımızı sözsüz iletişimle daha iyi
kodlarken, düşüncelerimizi sözlü iletişimle daha iyi kodlayabiliriz.

6.2.
Bilginin
Biçimlendirilmesi

Depolanması,

Geliştirilmesi

Ve

Yeniden

Depolama sistemi, yeni öğrenilenlerin, daha önce öğrenilmiş olanlarla karşılaştırılması
temeline dayanır. Eğer bilgi, daha önce bellekte olanlarla karşılaştırılır ve/veya artırılırsa bu
bilgi daha öncekilerin yanına eklenir. Bu nedenle tüketici, konseptler ve kategoriler
oluşturmayı sürdürür. Tüketicilerin, yeni

Şekil 2: Değerlendirme Süreci
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(Kaynak: Don E. Shultz, Stanly I. Tannenbaum ve Robert F.Lauternborn, Integrated
Marketing Communications (Birinci Basım, Lincolnwood, III.:NTC Publish Group, 1993 s.33
Aktaran Bozkurt, 2005: 50)
Öğrendiklerini eskilerin yanına eklemek veya onları reddetmek için yaptıkları bu
karşılaştırma sürecini, Schultz ve arkadaşları “Değerlendirme Süreci” olarak
adlandırmaktalar. Bu sürece göre, insan beynine giren mesajlar, pazarlama iletişimi
mesajlarına dönüşebilmek için, üç temel bilgi depolama sürecinden geçerler. Şekil 2’de
gösterdiği gibi, birey bilgi, duyum ve uyarıcıları dış çevreden seçer.
İlk adım, duyuların kayıt edilmesi süreci: Bu sistemin de üç alt temel özelliği
vardır:
1. Duyumlardan ve hislerden hangileri örnek olarak kabul edilecektir? Kişi, sesleri
simge ve duyguları belleğinde konsept ve kategorilerle karşılaştırarak anlar.
2. Bilgileri, daha sonraki süreçler için kısa zaman dilimlerine ayırır.
3. Bu uyarıları, daha sonraki süreçlerde dönüştürmek için, beynin daha üstündeki
merkezlere iletir.
İkinci adım, kısa süreli hafızalama: Bilgi, bu aşamada, karşılaştırma sürecinde,
gereksinim duyulana kadar, kısa süreli olarak tutulur. Bu aşamada, bilgiler neden-sonuç
ilişkileri kurmak ve kişinin belleğinde var olan sınıflamalarla hangi oranda uyuştuğunu
saptamak için, geçici olarak saklanır. Böylece yargılama, bir kabulleniş veya ret ile
sonuçlanabilir. Çünkü kısa süreli hafıza, aktif ve limitli kapasitesi olan bir hafızadır.
Üçüncü adım; uzun süreli hafızalama süreci: Bu aşama, kişinin zaman içerisinde
geliştirdiği bütün konsept ve kategorileri içerir. Bu aşamada kişinin uzun zamandan beri hiç
kullanmadığı bazı bilgiler de saklanmaktadır. Uzun dönem hafızası, kendi içerisinde
hiyerarşik olarak bölümlenmiş iki sınıfa ayrılmaktadır. (Bozkurt, a.g.y.: 50-51)
Birinci bölüm; anlamsal düzenleme adını taşımaktadır. Bu düzenleme sürecinde
bilgiler hiyerarşik olarak anlamsal bir sırada düzenlenir ve saklanır.
Örneğin, geniş anlamda, içecek üst kategorisi kendi içinde bilgi verici kategoriler
olarak hiyerarşik biçimde düzenlenmektedir. Asitli ve meyvalı içecek grubu olarak iki ana
kategoriye ayrılan “içecekler” konseptinin, asitli içecekler alt grubu da kendi içinde gazlı,
soğuk, kola türü, katkı maddeli ve hafif şekerli olmak üzere beş farklı kavramsal kategoriye
ayrılmaktadır. Asitsiz içecekler, meyve suları, doğal, hafif şekerli, besleyici ve soğuk olarak
yine beş farklı kavramsal bölüme ayrılmaktadır. Tüm bu özellikler, konseptlere eklenerek
basit kategorileri daha geniş hale getirmektedir.
Bilgilerin bu bölümleri, bütünleşik pazarlama iletişiminin başarısı için, kritik bir önem
taşımaktadır. (Şekil 3)
İkinci bölüm ise, geçici depolama ya da saklama olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar
bilgi ve özellikleri, daha önce oluşturdukları kronolojik bir şekilde saklar. Bu yüzden,
insanlar; özellikleri, durumları ve etkinlikleri, büyük bir açıklıkla niteliklerine göre, ard arda
getirir. Bu erişilebilir ve yeniden aranıp bulunabilir bilgiler, geçici deneyimler olarak
adlandırılır. Bu düzlem biçiminde yer alan bilgilerden çok eski olanların unutulma olasılığı
her zaman vardır. İnsanın bilgi süreci sistemiyle ilgili söylenebilecek bir diğer nokta da bu
sistemin, bölümleri, depolamayı ve yönetim bilgisini kullanmakta olduğudur.
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Bu bağlamda, aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi, Schultz, Tannenbaum ve
Lauternhorn, kişinin kendi duyu organları ve çeşitli araçlarla çevresinden aldığı bilgileri
işleme ve saklama süreçlerinin işleyişinin anlaşılmasının, geliştirdikleri bütünleşik pazarlama
iletişimi modelinin işleyişinin kavranması açısından son derece önemli olduğunun altını
çizmekteler.

Şekil 3: Kavram Kategorilerinin Hafızalanmasına Göre İçecek Hiyerarşisi
(Aktaran, Bozkurt, a.g.y.,: 52)
Özetle, iletişim, mesaj algılanmadıkça oluşmuş sayılamaz. Reklam, ürün, tutundurma,
duyurum gibi pazarlama iletişim mesajları, tüketicilerin zihinlerinde kalmayı amaçlar.
Böylece, tüketicinin satın alma kararı verirken bu bilgilerden olumlu biçimde etkilenmesi
beklenir. Tüketiciler bilgi işleme sürecinde, uyarıcılar olarak pazarlama mesajlarına maruz
kalırlar. Mesajı alarak ve yorumlayarak mesaja anlam vermeye “kod açma” denmektedir. Bu
işlem, duyu organlarıyla bilgiyi almayı içeren bir süreç içerisinde yapılır. Mesajlara maruz
kalmanın sonunda, bazı bilgiler kısa dönemli belleğe gönderilir. Bilgi kısa dönemli bellekte,
hiçbir işlem yapılmadan alıcı duyuya geri yollanabilir, çürütülebilir ya da uzun dönemli
bellekte depolanabilir. Uzun dönemli bellekte hali hazırda kullanılmayan, ancak gelecekte
kullanılacak bilgiler depolanır.
Algılama konusunda birbirleriyle bağlantılı dört önemli süreçten söz edilebilir:
Seçici algı, insan algısının istekler, gereksinimler, tutumlar ve diğer psikolojik
faktörlerden etkilenme eğilimidir. Seçici algı iletişimin her türünde rol oynar ve farklı
insanların aynı mesaja çok farklı biçimlerde tepki gösterebileceklerini ifade eder.
Seçici maruz kalma, insanın kendisini, var olan tutumlarıyla uyum içinde olan
iletişimlere maruz bırakması, var olan tutumlarıyla uyumsuz iletişimlerden kaçınması
eğilimidir. Bu nedenle, pazarlama iletişimcileri, mesajların hedef tüketicilerin seçici maruz
kalma alanı içerisinde yer almasına çalışırlar.
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Seçici dikkat, insanın, güçlü olarak sahip olduğu tutum, inanç ve davranışlarıyla
uyum içinde olan mesaj parçalarına dikkat etmesi, uyumlu olmayan parçalarından kaçınması
eğilimidir.
Seçici anımsama ise isteklerin, tutumların ve diğer psikolojik faktörlerin etkisindeki
bilginin anımsanması eğilimidir. Pazarlama iletişimcileri, tüketicilerin, mesajları uzun zaman
hatırlama durumunda olmalarını arzu ederler. Bu nedenle ürün, hizmet ya da fikirleriyle hedef
kitlenin tutum, inanış, istek ve gereksinimleri arasında bağlantı kurulmasına çalışılır.
Seçici süreç; seçici maruz kalma, seçici dikkat, seçici algılama ve seçici anımsamayı
bir sıra içerisinde inceleyen bir süreç olarak düşünülmelidir.
Pazarlama iletişiminde mesajın alıcı durumunda olan tüketici tarafından
algılanmasıyla ilgili diğer bir önemli konu da ilgilenimdir. İlgilenim, özel bir durumda
uyarıcıya karşı gösterilen kişisel önem ya da ilgidir. İlgilenim arttıkça tüketici, satın alma ve
ürünü kullanma risklerini en aza indirmeye ve yararları en fazlaya çıkarmaya çalışır.
Algılanan risk; fiziksel, psikolojik, performans ve ekonomik risk türlerinde olabilir. Bu
bağlamda ilgilenim, tüketicinin bir markayı satın alırken algıladığı risk derecesi olarak da
açıklanabilir.
Düşük ilgilenim, tüketicinin markayı satın aldığında, riskleri algılamadığında oluşur.
Genel olarak, düşük fiyatlı ürünler, düşük ilgilenimli satın almayı gerçekleştirir. Düşük
ilgilenimde, ürün hakkında daha fazla öğrenme isteği yoktur. Kötü ve yanlış bir kararın
algılanan maliyeti düşüktür. Ancak, denemenin oluşması için en az düzeyde bilgiye
gereksinim duyulur. Kısa, tekrarlanan ve televizyon aracılığıyla iletilen mesajlar bu durumda
daha etkili olabilir.
Yüksek ilgilenim, satın alma sürecinde risklerin varlığı algılandığında ortaya çıkar.
Tüketicinin ürünü satın alması ve seçenekleri dikkatlice değerlendirmesi söz konusudur.
Pazarlamacılar bu durumda bilgi içeren mesajları oluşturup gönderebilmelidirler. Yüksek
ilgilenim durumunda, tüketici en iyi kararı verebilmek için çok fazla bilgiye gereksinim
duyar. Bu yüzden mesajlar uzun olmalı ve ürün özellikleri konusunda yoğun bilgi içermelidir.
Bu nedenle, gazete ve dergiler aracılığıyla iletilen mesajlar daha etkili olabilir.

6.3. Pazarlama İletişiminde Mesaj Türleri

Tüketici çeşitli biçimlerde gönderilen kimi biçimsel olarak pazarlama iletişimi
etkinlikleri kapsamında hazırlanmış, kimi de pazarlama karması unsurları aracılığıyla ya da
kurumun çeşitli biçimlerle tüketiciyle bağlantısını sağlayan diğer kaynaklardan gelen
mesajlarla iç içedir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi mesaj tipolojisi bir organizasyon tarafından
gerçekleştirilen değişik tür mesajların bütünüdür. Bütünleşik pazarlama iletişimi programı,
müşterilerin ve olası müşterilerin şirketlerle iletişim kurduğu her noktada verilen her tür
mesajı kapsar. Tüketicilerle bazı iletişim bağları hemen anında kurulabilir. Kimi zaman da
basın toplantısı ya da özel bir çabayla bu bağ sağlanabilir. Reklam, halkla ilişkiler, doğrudan
pazarlama, kişisel satış ve diğer pazarlama iletişimi çabaları gibi yaratılan temas noktaları
müşterilerin bir organizasyonla kurabildiği temas noktalarıdır ve birer iletişim fırsatıdır. Tom
Duncan (Colorado Üniversitesi Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli Program Direktörü),
bütünleşik pazarlama iletişiminin mesaj tipolojisinde göz önüne alınması gereken dört tip
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mesaj çeşidi olduğunu belirtmiştir. Bunlar planlanmış, algılanmış, taşınan ve planlanmamış
mesajlardır.
1- Planlanmış mesajlar: Bir organizasyonun hedef kitleleriyle kurmak istediği her tür
iletişim etkinliğidir. Reklam, satış tutundurma, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, direkt
cevap, ürün ambalajı kişisel satış, ambalaj, sponsorluk, satın alma noktaları materyalleri gibi
doğrudan organizasyon tarafından üretilen ve pazarlama iletişimi araçları aracılığıyla
oluşturularak dağıtılan pazarlama iletişimi mesajları, planlanmış mesajlar olarak
adlandırılmaktadır. Diğer üç mesaj tipinin denetimi daha zordur ancak ilki ile aynı derecede
önemlidirler; çünkü müşterinin markalar ve ürünlerle ilgili satın alma kararları oluşurken daha
doğrudan etkileri vardır.
2- Algılanmış mesajlar: Şirketin ya da marka yaratıcılarının kişilere gönderdiği
mesajların bıraktığı izlenimdir. Örneğin, hissedarların yönetim deneyimi, çalışanların kar
programını idraki, fiyatın etkisi, mağazanın etkisi gibi. Algılanmış mesajlar, planlanmış
mesajların etkinliği ve hedeflenen kitlelerde oluşturduğu imaj ile açıklanır.
Bütünleşik pazarlama iletişimi teorisinde her şeyin bir etkisi vardır. Pazarlamanın her
ögesinin ve tüketicilerin ürün ya da hizmetle her karşılaşmalarının bir mesaj anlamı vardır.
Günümüz pazarlama yöneticileri, bu mesaj noktalarını kontrol etmek isterler ancak pek azı
bunu iletişim planının bir parçası olarak düşünebilmektedir.

Şekil 4: Pazarlama İletişiminde Mesaj Tipolojisi
(Kaynak: John Burnett ve Sandra Moriarty, 1998: 9 Aktaran Odabaşı, Oyman, a.g.y.:
56)
3- Taşınan/Teyit edilen mesajlar: Kuruluş çalışanlarının müşteriyle olan temas
noktalarında ortaya çıkan mesajlardır. En basit hizmet yoluyla gerçekleşen mesajları içerir. Bu
mesajlar, planlanan ve çıktıya dönüşmüş mesajların, organizasyon çalışanlarınca, müşterilerle
olan temas noktalarında nasıl ortaya koyduğunu açıklamaktadır. Resepsiyon görevlilerinin,
sekreterlerin, ürüne servis veren yan kuruluşların müşteriye davranış ve yaklaşımlarını bu tür
mesajlara örnek olarak verebiliriz.
4- Planlanmamış mesajlar: Gazete araştırmalarını, tüketici haklarını savunma
gruplarının yaptığı duyuruları, çalışanların dedikodularını, çevreci hareketlerin organizasyona
ilişkin ürettikleri bütün mesajları ve bir kriz sırasında üretilen mesajlar gibi firma ya da
organizasyonun denetimi dışında gelişen olaylar ve bunların çıktıları olan mesajları kapsar.
Şirketler, halkla ilişkiler yönetimi, kriz planlaması ve çalışan ilişkilerine olan yaklaşımlarıyla
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bu tür mesajların bazı yönlerinin önemini kavrayarak bu mesajları yukarıda tanımlanan
planlanmış mesajlar gibi kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar.
Duncan’ın geliştirdiği mesaj tipoloji modelinin bütünleşik pazarlama iletişimine
sunduğu en önemli avantaj, mesajın tipine bağlı olarak, iletişimin etkisinde ya da kontrolünde
gerekli olan bütünleşik yaklaşım için yeni bir perspektif geliştirmesidir. Halkla ilişkiler,
reklam, satış tutundurma, doğrudan postalama mesajları gibi geleneksel planlanmış mesajlar
oldukça işe yarar gözükse de birçok durumda bunun, organizasyonun denetimi dışında olan
algılanmış, taşınan ve planlanmamış mesajların etkisiyle işlevini kaybettiği görülmektedir.
Hatta bu mesajların planlanmış mesajlardan, strateji ve imaj yönetimi konularından bile daha
fazla öneme sahip olmaya başladığı bilinmektedir.
Duncan’ın geliştirdiği bütünleşik pazarlama iletişimi modeline göre, yukarıda
tanımlanan ve bir biçimde firma ya da organizasyon tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak
üretilen mesajların bir strateji ve amaç doğrultusunda bütünleşmeleri ve tek bir sese, tek bir
görüntüye sahip olmaları gerekmektedir. Duncan, bu bütünleşme süreci için üç aşamanın
(uyum, etkileşim, misyon) olduğunu belirterek, aşamaların bir sinerji içinde yürütülmesi ve
bunların birbirleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Ayrıca, kurumun sinirli çalışanları, sürekli meşgul telefonlar, kirli bir ortam, dostça
davranmayan satış ve hizmet personeli gibi planlanmamış mesajlar, tüketicilere marka ve
işletmeyle ilgili olumsuz mesaj ve imaj da yansıtırlar. Bu tür mesajların bir bölümünün
işletme tarafından denetlenerek, yeniden düzenlemesi gerekir. Ancak planlanmış pazarlama
iletişimi mesajlarından daha etkili de olabilen bu mesajların bazıları örneğin gazetelerin
yaptığı araştırmalar, çeşitli tüketici örgütlerinin duyuruları işletmenin denetimi dışında gelişen
olayların çıktılarıdır.
Özetle, pazarlama karması etkinlikleri koşullara göre planlanmış ya da planlanmamış
olabilir. Bu, pazarlama iletişimi ekibinin bu konuyu ele alış yaklaşımına, bütünleşik bir bakış
açısına dayanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişim modeli ve sürecini kavramadan bir pazarlama programı planı yapmak güçtür.
Pazarlama, iletişim çabalarını da içeren bir süreçtir. İletişim modeli ve işleyişi hakkındaki
bilgiler, pazarlama bölümünde çalışanlara, içinde bulundukları örgütü ve pazarda ortaya
çıkabilecek sorunları/fırsatları daha iyi kavramaları konusunda yardımcı olur. Bu bünitede de
Pazarlama İletişimi Modeli, Bilginin Depolanması, Geliştirilmesi Ve Yeniden
Biçimlendirilmesi ve Pazarlama İletişiminde Mesaj Türleri detaylı bir şekilde irdelendi.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1.Mesaj biçimi, mesaj içeriğini vurgulamak için kullanılan
simgeler ve kodlardır. Sözlü kodlar konuşulan ya da yazılan
sözcüklerdir. Sözsüz kodlar ise göze-kulağa seslenen beden
dili ögeleridir, eylem ve jestlerimizi içerir.
2. Hissedarların yönetim deneyimi, çalışanların kar
programını idraki, fiyatın etkisi, mağazanın etkisi gibi şirketin
ya da marka yaratıcılarının kişilere gönderdiği mesajların
bıraktığı izlenimdir.
3. Planlanmış mesajlar, gazete araştırmalarını, tüketici
haklarını savunma gruplarının yaptığı duyuruları, çalışanların
dedikodularını, çevreci hareketlerin organizasyona ilişkin
ürettikleri bütün mesajları ve bir kriz sırasında üretilen
mesajlar gibi firma ya da organizasyonun denetimi dışında
gelişen olaylar ve bunların çıktıları olan mesajları kapsar.
4. Yüksek ilgilenim durumunda, tüketici en iyi kararı
verebilmek için çok fazla bilgiye gereksinim duyar. Bu
yüzden mesajlar uzun olmalı ve ürün özellikleri konusunda
yoğun bilgi içermelidir. Kısa, tekrarlanan ve televizyon
aracılığıyla iletilen mesajlar bu durumda daha etkili olabilir.
5. Algılama konusunda birbirleriyle bağlantılı dört önemli
süreçten söz edilebilir: Seçici algı, seçici maruz kalma, seçici
dikkat ve seçici yineleme.

Doğr
u

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminde kullanılan kaynak çeşitlerinden biri
değildir?
A) Reklam mesajını onaylayan ve ücretini ödeyen
B) Ürünü sunan ve satan perakendeci
C) Hizmet konusunda tarafsız olan
D) Mesajı aktaran kanal
E) Mesajı aktaran aktör ya da satış elemanı
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7. Pazarlama iletişimini planlayanlar, rakiplerin karşı sorularla tüketicilere mesajlar
göndereceğini bilir ya da tahmin edebilirlerse, ne tür mesajları tercih ederler?
A) Akılcı mesajları
B) Tek yanlı mesajları
C) Çift yanlı mesajları
D) Mizahi mesajları
E) Dikkat çekici mesajları
8. ……………………………, insanın, güçlü olarak sahip olduğu tutum, inanç ve
davranışlarıyla uyum içinde olan mesaj parçalarına dikkat etmesi, uyumlu olmayan
parçalarından kaçınması eğilimidir. Yukarıdaki boşluğa en uygun gelen seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçici maruz kalma
B) Seçici algı
C) Seçici süreç
D) Seçici ilgilenim
E) Seçici dikkat
9. ……………………………………: Şirketin ya da marka yaratıcılarının kişilere
gönderdiği mesajların bıraktığı izlenimdir. Örneğin, hissedarların yönetim deneyimi,
çalışanların kar programını idraki, fiyatın etkisi, mağazanın etkisi gibi. Yukarıdaki boşluğa en
uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Algılanmış mesajlar
B) Planlanmış mesajlar
C) Planlanmamış mesajlar
D) Taşınan Mesajlar
E) Teyit edilen mesajlar
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10. Tüketicinin bir markayı satın alırken algıladığı risk derecesine ne ad verilir?
A) İlgilenim
B) Seçici algı
C) Seçici süreç
D) Seçici anımsama
E) Seçici dikkat

Cevaplar: 1 D, 2 D, 3 Y, 4 Y, 5 Y, 6 C, 7 C, 8 E, 9 A, 10 A
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7. (BÜTÜNLEŞİK) PAZARLAMA İLETİŞİMİ PLANI VE
STRATEJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. (Bütünleşik) Pazarlama İletişimi Planı Ve Stratejileri
7.1. Pazarlama İletişimi Kavramı
7.2. Pazarlama İletişimi Elemanları
7.3. Pazarlama İletişimi Planı
7.3.1. Planlama Kavramı
7.4. Pazarlama İletişimi Stratejileri
7.4.1. Strateji Kavramı
7.4.2. Bütünleşik strateji
7. 4.2.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Stratejisi Unsurları
7.4.2.2. Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Basamakları
7.4.3. Pazarlama İletişimi Stratejileri
7.4.3.1. Push Stratejisi
7.4.3.2. Pull Stratejisi
7.4.3.3. Ürün-fayda Stratejisi
7.4.3.4. İmaj-kimlik Stratejisi
7.4.3.5. Ürün-konumlandırma Stratejisi
7.5. Pazarlama İletişiminin Amaçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bütünleşik strateji ne demektir?
2. Bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisi unsurları nelerdir?
3. Pazarlama iletişimi stratejilerinin basamaklarını açıklayınız.
4. Pazarlama iletişiminin amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
(Bütünleşik)
Pazarlama Pazarlama
İletişimi Bütünleşik pazarlama
İletişimi Planı Ve Stratejileri Kavramı, Elemanları, Planı iletişimi Stratejisi Unsurları
ve stratejilrini öğrenmek
ve pazarlama iletişimi
stratejilerinin basamakları
hakkında bilgi edinilip
pazarlama iletişimi
kavramının kavranması
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar








Pazarlama iletişimi planı
Pazarlama iletişimi stratejileri
Push Stratejisi
Pull Stratejisi
Ürün-fayda Stratejisi
İmaj-kimlik Stratejisi
Ürün-konumlandırma Stratejisi
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Giriş
Pazarlama iletişimi, hedef tüketicilerin tutum ve davranışlarını istenen yönde
güçlendirmeyi, tersi yönde ise bunu değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni tutum ve davranışı
oluşturmayı hedefleyen ikna edici bir iletişim sürecidir. Günümüzde ise pazarlama iletişimi
denilince, tutundurma çalışmalarıyla beraber ürünün özellikleri ve ambalajıyla başlayan, satış
ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir kavramdan söz edilmektedir. Pazarlama
iletişiminin planlanması, işletmelerin, pazarlama iletişimi çabalarını etkili bir biçimde yerine
getirebilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için gerekli karar ve adımları içeren bir
süreçtir. Planlama işletme için amaç geliştirme ve bu amaçlara ulaşmak için çeşitli
alternatiflerin değerlemelerini kapsayan süreçleri içermektedir. Bu süreçler dış tehlike ve
fırsatlarla işletme içi güçler ve zayıflıkların sistematik kontrolünün temelleri üzerine
kurulmuştur. Örgüt için strateji gidilmesi gereken yol ve aynı yolda daha hızlı gidilmesi için
kullanılan araçtır. Bütünleşik strateji ise, müşterilerin rakip iletişim çalışmalarından nasıl
etkilenebileceklerinin de öngörüsünü yaparak, çözümlerini iletişim stratejisinin bir haline
getirmektir. Pazarlama iletişimi stratejileri, push ve pull stratejilerinin yanı sıra, temelde ürün
- fayda stratejisi, imaj - kimlik stratejisi ve ürün - konumlandırma stratejisi olmak üzere üçe
ayrılır. Bu bağlamda, özetle, pazarlama iletişimi karması ögelerinin her birinin spesifik
amaçlarıyla ve genelde pazarlama ve işletme amaçlarıyla uyumlu ve tutumlu olması gerektiği
kaçınılmazdır.
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7.1. Pazarlama İletişimi Kavramı
Pazarlama iletişimi, bir kuruluşun var oluşuyla ürün ve hizmetleriyle ilişkide
bulunduğu ve bulunacağı kesimlere neler vaat ettiğini, neler sağlayabileceğini anlatmasını
sağlayacak iletişim çabalarının tümüdür. Parlama iletişimi, hedef tüketicilerin tutum ve
davranışlarını istenen yönde güçlendirmeyi, tersi yönde ise bunu değiştirmeyi ya da
amaçlanan yeni tutum ve davranışı oluşturmayı hedefleyen ikna edici bir iletişim sürecidir.
Yukarıda değinilen pazarlama iletişimi kavramını doğuran nedenler arasında bu
bağlamda, hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin biçimde ve doğru
kanaldan ulaşmanın güçleşmesi ve maliyetlerin artması ve buna karşın tüketicilerin değişen
ve artan iletişim istekleri, şirketlerin iletişim konusundaki arayışlarını hızlandırması
sayılabilir.
Yapılan tanımlara bakılarak; pazarlama iletişiminin, pazarlama eylemleriyle beraber
aynı zamanda işletme çevresi, sosyal sorumluluğu ve imajıyla ilgili olan çabalarla doğrudan
ya da dolaylı olarak satışların artırılması, giderek ürünün ve işletme ömrünün uzatılması
amaçladığı söylenebilir.
Pazarlama iletişimi, spesifik olarak tutundurma işlevlerini desteklediği halde kapsam
olarak tüm pazarlama bileşen ve eylemlerini içeren özelde iki genelde çok yönlü ve amaçlı
bilgi verme, ikna etme ve hatırlatma eylemlerini bünyesinde barındıran bir kavramdır.

7.2. Pazarlama İletişimi Elemanları
Pazarlama iletişimi denilince; eskiden sadece pazarlama karması elemanlarından
tutundurma çalışmaları (reklam, halkla ilişkiler, promosyon, kişisel satış) akla gelmekteydi.
Günümüzde ise pazarlama iletişimi denilince, tutundurma çalışmalarıyla beraber ürünün
özellikleri ve ambalajıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir
kavramdan söz edilmekte. Bu bakımdan pazarlama iletişimi elemanları denilince, pazarlama
karması elemanları (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) da kastedilmektedir. Pazarlama
iletişimi kavramı içersinde yer alan ana kavramlar aşağıdaki gibidir:
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7.3. Pazarlama İletişimi Planı
7.3.1. Planlama Kavramı
Planlama, bir ya da daha fazla amaç saptandıktan sonra, bu amaçlara ulaşmak için
gerekli araç ve yolların önceden belirlenmesidir.
Planlama işletme için amaç geliştirme ve bu amaçlara ulaşmak için çeşitli
alternatiflerin değerlemelerini kapsayan süreçleri içermektedir. Bu süreçler dış tehlike ve
fırsatlarla işletme içi güçler ve zayıflıkların sistematik kontrolünün temelleri üzerine
kurulmuştur. Söz konusu analiz SWOT analizidir. Ayrıca, işletmenin gelecekte ulaşabileceği
noktanın ve bu duruma bağlı olarak bu işlere ilişkin stratejilerin belirlenmesini sağlayan
analizler arasında portföy analizi ve PRESTCOM sayılabilir.
İşletmeler amaçlanan karlılık ve büyüme planlarının hedeflerine ulaşabilmek amacıyla
çalışma alanlarıyla ürünlerini biçimlendirme ve yeniden yapılanma uygulamalarına pazarlama
planlamasında ağırlık verirler.
İşletmelerin pazarlama planlaması yapmalarındaki
gereksinimler aşağıdaki gibidir:
1. Pazarlama planı olmadan, pazarlama etkinliklerinin saptanması, yürütülmesi,
güdülenmesi ve denetimi olanaklı değildir.
2. Pazarlama planı olmadan, işletmelerin sektördeki geleceklerini denetim altında
tutmaları söz konusu olamaz. Plansız bir işletmenin, bir işletme yöneticisinin akılcı bir
biçimde pazarlama karması kararları vermesi düşünülemez.
3. Pazarlama planı olmadan, yönetim/yöneticiler sadece kriz dönemlerinde aktif çaba
içine girerler. Rakipler böylece piyasayı rahatça yönlendirebilirler.
4. Pazarlama planı olmadan, pazarlama yöneticisinin sorumluluklarını bildiği
söylenemez. Günlük sorunlarla ilgilenmekten bütünden uzaklaşan yönetici faaliyetlerin
çerçevesinin giderek genişlediğini ve sonu yok görünümü verdiğinin farkına varamayacaktır.
“Pazarlama iletişiminin planlanması, işletmelerin, pazarlama iletişimi çabalarını etkili
bir biçimde yerine getirebilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için gerekli karar ve
adımları içeren bir süreçtir.” (Çavuşoğlu, 2011: 56) Alınan karar ve uygulamaların, işletme
ve pazarlama amaç ve stratejileriyle uyumlu, onları destekleyici nitelikte olması gerekir;
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başka bir deyişle, koordineli bir çalışmanın sonucu olarak, amaç ve stratejiler belirlenerek, en
tepeden işlevsel düzeye kadar bir akış bağlamında amaç ve stratejilerin oluşturulması gerekir.

Şekil 1. Pazarlama İletişim Stratejisi ve Pazarlama Stratejisi Hiyerarşisi
(Kaynak: Tapan ve Diğerleri, 1997: 54’den Aktaran Başok Yurdakul, a.g.y.: 134)
Her işletmenin faaliyet gösterdiği dinamik bir çevresi ve bu çevre içinde ulaşmak
isteği belirli hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için belirlediği planları ve birtakım kaynakları
vardır. İşletmeler açısından son derece önemli bu unsurların uyumu ise stratejik bir
planlamayla gerçekleştirilebilir. Sonuç itibariyle, pazarlama, toplumun ve bireyin sosyopsikolojik yapılarını ilgili bilim dallarından yararlanarak inceleyen ve onların gerçek tutum ve
davranışlarını öğrenmeye çalışan; bu amaçla mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasında
kullanılan yöntemlerden de yararlanan, tüketicilerin istek ve gereksinimlerine uygun
pazarlama uygulamalarının bulunmasını sağlayan bir faaliyettir. Bu faaliyetlerin başında ise
stratejik planlama ön plana çıkmaktadır.
Ayrıca pazarlama iletişimi hedef tüketicileri ürün, hizmet ya da kurum hakkında
bilgilendirmeyi, onların tutum ve davranışlarını istenen yönde güçlendirmeyi, tersi yönde ise
değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni bir tutum ve davranışı oluşturmayı hedefleyen iletişim
çalışmalarını da kapsamaktadır. Hedef kitlede arzu edilen tepkiyi uyandırmak amacıyla
uyarıcılar sunmak, mevcut işletme mesajlarını değiştirmek ve iletişim olanakları yaratmak
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amacıyla, kurulu iletişim kanalları aracılığıyla, pazardan mesajları alma, açıklama ve o
doğrultuda hareket etme süreci de pazarlama iletişiminin içerisindedir.
İşletmelerin üst yönetimleri stratejik planlama süreçlerini, işletme misyonunu
belirleyerek ve amaçlarını oluşturarak başlatırlar. Misyonla işletmeler varlık nedenlerini, kim
olduklarını ve ne için var olduklarını ortaya koyarlar. Misyonun; ürüne, hizmete, kaliteye ve
şirket felsefesine dayalı olarak belirlenmesi gerekir. İşletmeler misyonlarını belirledikten
sonra, yönetim düzeyini destekleyecek amaçlara dönüştürmeli ve amaçların ulaşılabilir,
objektif ve gerçekçi olmasına özen göstermelidirler. Bu amaçlar kar artışı ya da pazar payı
artışı olabilir. Belirlenen misyon ve amaçlar pazarlama bölümüne ve planlamaya olumlu bir
yön verecektir. Bu noktada yapılacak olan pazarlama planıyla işletme durum analizi yaparak
kendisini ve çevresini değerlendirebilecektir. Böylece işletmeler nerede ve niçin sorularına
yanıt bulabileceklerdir. Yapılan durum analizi sonunda pazarlama amaç ve stratejileri
belirlenir ve pazar bölümlendirilerek hedef pazar seçilir. Son aşamada ürün konumlandırılır
ve pazarlama karması oluşturulur. Yapılan pazarlama planındaki analizler, amaç ve stratejiler,
pazarlama iletişimi planına yön verecektir. Bir pazarlama iletişimi planı geliştirme ise dokuz
aşamalı süreçte gerçekleşmektedir.
Bu aşamalar Odabaşı ve Oyman’nın ifade ettiği gibi: (Odabaşı, Oyman, a.g.y.,: 399)
1. Adım: Bir problemin ya da fırsatın belirlenmesi,
2. Adım: Hedeflerin belirlenmesi,
3. Adım: Hedef kitlelerin seçilmesi,
4. Adım: Pazarlama iletişimi karmasının seçilmesi,
5. Adım: Mesaj stratejisinin belirlenmesi,
6. Adım: Medya seçimi,
7. Adım: Bütçe belirleme,
8. Adım: Uygulama,
9. Adım: Sonuçların değerlendirilmesidir.

7.4. Pazarlama İletişimi Stratejileri
7.4.1. Strateji Kavramı
Strateji kavramı iş dünyasında 20. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır.
Ancak kökeni çok eskilere dayanır. Literatürde, strateji sözcük kökeni, 1. Latince, stratum:
yol, çizgi ya da yatak; 2. Yunan General Strategus adıyla ilgilidir. İş dünyası açısından
strateji; bir işletmenin uzun dönemli temel amaçlarının saptanması ve bu amaçlara
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ulaşabilmek için gerekli kaynakların tahsis edilerek onların kullanımında kabul edilen
yollardır. (Eren, a.g.y.: 8’den Aktaran Başok Yurdakul, a.g.y.: 106)
Askeri anlamda ise strateji, bir savaşta orduların girişecekleri hareket ve
operasyonların tasarlanması ve yönetilmesi sanatıdır. (Eren, 1990: 3’den Aktaran Başok
Yurdakul, 2006: 105)
Strateji aynı zamanda, iletişim programının tamamen bütünleşmesini sağlarken, kurum
içindeki tüm fonksiyonların da bağlarının artmasına, amaç birliğiyle yol almalarına olanak
tanır. Ürünün pozisyonunu, özelliklerini, var olmasının nedenlerini belirler ve müşterinin bu
ürün ya da hizmetten nasıl faydalanacağını da tanımlar.

7.4.2. Bütünleşik Strateji
Bütünleşik Strateji ise, müşterilerin rakip iletişim çalışmalarından nasıl
etkilenebileceklerinin de öngörüsünü yaparak, çözümlerini iletişim stratejisinin bir haline
getirmektir.
Stratejinin Özellikleri (Başok Yurdakul, a.g.y.: 106-107)
Strateji, bir analiz etme sanatıdır.
Strateji amaçlara bağlı bir unsurdur.
Strateji işletmenin çevresiyle diyalektik ilişkilerini düzenler.
Strateji devamlı olarak tekrarlanan işlerin aksine uzak geleceğe bağlı bir düzeni
ilgilendirir.
Strateji işletmenin bütün finansal ve beşeri kaynaklarının uyum içinde yöneten ve
faaliyete geçiren bir unsurdur.
Strateji karmaşık ve dinamik bir çevrede işletmenin faaliyet sahalarını belirler.
Strateji karmaşık ve dinamik bir organizasyonda beşeri unsuru (çalışanları)
cesaretlendirme ve harekete geçirme aracıdır.
Ayrıca, kimi zaman literatürde, strateji kavramı, amaç-hedef, misyon, politika, taktik,
program, yöntem, plan gibi kavramlarla da eşdeğer olarak kullanılmaktadır. Oysa her bir
kavramın kendine özgü tanımı yapılmıştır. Bu kullanım yanlıştır.
Örgüt için strateji gidilmesi gereken yol ve aynı yolda daha hızlı gidilmesi için
kullanılan araçtır. Yol, örgüt hedefleri, örgütün nerede olmak istediği; strateji, bu hedefe nasıl
gidilecektir? sorusunun yanıtıdır. Bu bağlamda iki temel stratejiden söz edilmektedir: Kişisel
promosyon (kişisel satış) satış odaklı Push stratejisi ve kitle promosyonu (reklam) odaklı Pull
stratejisi.
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Pazarlama iletişimi stratejisi, pazarlama iletişimi amaçlarının ve uzun dönemli ana
etkinliklerin saptanması ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynak dağılımının
yapılması ve etkinliklerin yönünün belirlenmesidir; bir işletmenin, pazarda ne yapacağına
ilişkin önceden hazırlamış olduğu stratejik bir haritası olmalıdır. Bu harita o işin portresidir.
Pazarlama iletişimi stratejisini belirlemek; iletişimin nasıl gerçekleşeceğinin belirlenmesi
anlamına gelir. Pazarlama iletişimi stratejileri pazarlama iletişimi amaçlarına ve hedeflerine
ulaşmayı sağlayacak yol ve yöntemlerin seçimiyle ilgilidir. Bu aşamada tüm kaynak ve
olanakları birbiriyle uyumlu kılmak, etkinlikler arasında bir bütünlük sağlamak yerinde
olacaktır.
Bu bağlamda strateji, hedeflere ulaşmak için belirlenen yöntem ya da hareket planıdır.
Stratejik anlamda pazarlamanın amaçladığı hedeflere ulaşması için, pazarlama karması olarak
bilinen ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve satış artırma çabalarından yararlanılır. Bunlardan yola
çıkarak anlaşılacağı üzere, pazarlama karmasının her bir elemanını ayrı bir strateji olarak
düşünmek gerekir. Pazarlama iletişimi stratejisi belirlemek, gerçekte hedef kitlelere yönelik
olarak gerçekleştirilecek iletişimin nasıl olması gerektiğini belirlemektir.
Pazarlama iletişimi stratejisi, “Kuruluşu ve ürünleri olası tüketicilere tanıtmak,
satışları kolaylaştırmak ve uzun dönemli kar arttırmaya yönelik olarak ürünlerin pazarda
tutunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen kontrollü, bütünleşik yöntem ve materyellerden
oluşan bütünsel bir program”dır (Göksel, Kocabaş, Elden, 1997: 34)
Peltekoğlu, pazarlama iletişimi stratejisi, “İşletmelerin hedefleri üzerinden
yapılandırılan, pazarlama amaçlarını gerçekleştirebilmek, işletme kaynaklarını rasyonel
biçimde kullanarak hedef pazara ulaşabilmek için iletişim karması oluşturma ve sürdürme
süreci.” olarak ifade eder. (Balta Peltekoğlu, 2007: 5)
Bozkurt ise özellikle bütünleşik pazarlama iletişimde stratejik planlamanın önemini,
“Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının, önemli özelliği ve klasik pazarlama iletişimi
yaklaşımlarından farkı, hiç kuşkusuz pazarlama ile ilgili bütün çalışanların ortak bir amaca
hizmet etmesini sağlamak üzere, stratejik olarak planlanması, yönetilmesi ve yürütülmesidir.
Dolayısıyla bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının temeli, stratejik planlamaya
dayanmaktadır. Stratejik planlama, ister işletme, ister dış çevre tarafından üretilen bütün
iletişim kaynaklarının önceden araştırılmasını ve çıktılarının tek bir konsept ve sinerji ile
hedeflenen kesimlere iletilmesini, bu çalışmaların zorunlu olarak bir plana bağlanmasını ve
stratejilendirilmesini gerekli kılmaktadır” biçiminde vurgulamaktadır. (Bozkurt, 2005: 83)
Bu doğrultuda, pazarlama iletişimi stratejisi, işletmenin pazarlama iletişimiyle ilgili
hedeflerini ve genel siyasalarını belirlemektedir. Pazarlama iletişimi planı ise bu hedef ve
siyasaları gerçekleştirmeye yönelik çabaları ayrıntılandırmaktır.
İşletmenin faaliyetlerini, doğrudan etkileyecek olan, faaliyet gösterdiği çevrenin en
dikkat çeken değişkeni olarak rekabet, pazarlama iletişimi stratejisini doğrudan etkileyen
önemli bir faktördür. Rekabet ortamının yoğunlaşması ya da durgun olması, rekabet
stratejisinde değişiklikler, rakiplerin uyguladığı satış promosyon ve ürün yerleştirme
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teknikleri, işletme üzerinde önemli ve kısa sürede görülebilen etkiye sahiptir ve pazarlama
iletişimi stratejisinde önemlidir. Bu yüzden pazarlama yöneticileri aynı zamanda rakiplerinin
faaliyetleriyle de yakından ilgili olmalıdırlar.

Şekil 2: Amaç ve Strateji Düzeyleri (Kaynak: Pickton ve Broadrick, 2001: 413’ten
Aktaran Odabaşı, Oyman, a.g.y.: 398)
Şirketlerin pazarlama amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri açısından pazarlama
stratejilerini dikkatlice ve özenle belirlemelidirler. Belirlenen stratejiler, işletmenin stratejik
amaç ve hedeflerine dolayısıyla vizyonuna hizmet etmelidir. Bütün başarılı şirketler,
pazarlama planını başarıyla hazırlayan şirketlerdir. Pazarlama planına, tıpkı şirketin yönetim
planına gösterilen duyarlılığın ve dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.
Amaç ve stratejilerin kurum içindeki düzeylerini Şekil 2’de incelemek olanaklıdır.
Şekilde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, amaç ve stratejileri incelenen beş düzeyin
birbirinden bağımsız olarak belirlenmediği, her düzeyin bir diğerine veri oluşturan,
birbirleriyle bağlantılı bir akış izlediğidir. (Odabaşı, Oyman, 2006: 397)

7.4.2.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Stratejisi Unsurları
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Bu doğrultuda, Bütünleşik Pazarlama İletişimi stratejisinin içerdiği unsurlar;
1. Pazarlama iletişimi
değerlendirmeye almak,

stratejisine

maruz

kalacak

hedef

kitle

birimlerini

2. Hangi iletişim aracının en etkili biçimde mesaj ilettiğini belirlemek,
3. İletişimcinin, nerede ve nasıl iletişim kuracağını ayarlamak,
4. Hangi pazarlama iletişimi karmasının kullanılacağını ve bütçenin nasıl
bölüştürüleceğini programlamak’tır.
Kısaca, pazarlama iletişimi stratejisi, pazarlama iletişimi hedeflerini ve bu hedeflere
ulaşmak için planlanmış programları yönlendiren siyasalardan oluşur. Pazarlama iletişimi
stratejisi diğer işlevsel stratejiler gibi işletmenin genel stratejik planının bir parçasıdır ve
stratejik plan doğrultusunda hazırlanmış olan pazarlama stratejisiyle uyum içinde olmak ve
bütünleşmek durumundadır.

7.4.2.2. Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Basamakları
Pazarlama iletişim stratejileri yukarıdaki unsurları içerecek biçimde genel olarak beş
basamaktan oluşmaktadır:
1. Pazarlama iletişim fırsatlarını değerlendirmek,
2. Pazarlama iletişimi kaynaklarını analiz etmek,
3. Pazarlama iletişim hedeflerini ortaya koymak,
4. Alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirmek ve değerlendirmek.
5. Spesifik pazarlama iletişimi görevlerini ayırmak.

7.4.3. Pazarlama İletişimi Stratejileri
Pazarlama iletişimi stratejileri, push ve pull stratejilerinin yanı sıra, temelde ürün fayda stratejisi, imaj - kimlik stratejisi ve ürün - konumlandırma stratejisi olmak üzere üçe
ayrılır.

7.4.3.1. Push Stratejisi
Bütün pazar kanalı süresince kişisel satışa odaklanmaya ağırlık verilir. Satıcılar, satışı
gerçekleştirmek için, ürün özelliklerini ve yararlarını anlatırlar. Pazar kanalı süreci; toptancı,
perakendeci ve nihai tüketiciden oluşur. Her bir satıcı, ürünü birinden diğerine aktararak satış
yaratmaya çalışır. Ürün, pazar kanalları aracılığıyla itilmiş olur. Genellikle endüstri malları ve
çeşitli tüketici malları satmak için kullanılır. Bu da kişisel satış gerektirir. Başarılı bir push
stratejisi üreticiye; yüksek kaliteli tek özellikli, yüksek fiyatlı ürünler sağlarken, aracıya ve
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satış temsilcilerine, yüksek ekonomik yararlar ve kolaylıklar sağlar. Bu stratejide reklamın
rolü azdır.

7.4.3.2. Pull Stratejisi
Tüketici talebini yaratmak için yoğun reklam kullanılır. Tüketici perakendeciye,
perakendeci toptancıya ve toptancı üreticiye ürünü sorar. Ürün, pazar kanalından çekilmiş
olur. Bütün harcamalar, kişisel satış yerine reklam üzerine yapılır. Ayrıca satıcılar, sipariş
alan yerine sipariş yaratan olur ve yüksek ödeme yapmak zorunda kalmazlar.

7.4.3.3. Ürün-Fayda Stratejisi
Ürünün sahip olduğu özellikler ve işlevsel açıdan yapabildikleri üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Ürünün tüketiciye sağlayacağı fayda ya da faydaları iletmeyi
amaçlamaktadır. Altında yatan düşünce; işletmenin pazarda kendi ürününü diğerlerinden
ayıran özelliği bulmasıdır. Tüketici araştırmaları ya da yönetimsel sezgiler ile işletme, tüketici
ihtiyacını tatmin edecek faydayı geliştirmeye çalışır.

7.4.3.4. İmaj-Kimlik Stratejisi
İlk hedefi, belirli bir markayı, diğer markalardan ayırarak tüketici zihninde marka
izlenimi yaratmaktır. İmaj stratejileri psikolojik farklılıklar yaratarak başarılı ürün stratejisi
yaratabilmektedir. Oysa, ürün-fayda stratejileri, ürünün fiziksel ve işlevsel özelliklerini
kullanarak ürün farklılığını iletebilmektedir. Başarılı bir imaj stratejisi, işletmenin tüm iletişim
değişkenlerinin koordinasyonuna ve entegrasyonuna bağlıdır.
Kimlik stratejileri, imaj stratejilerinin genişletilmiş bir şeklidir. Kimlik stratejilerinde
amaç, marka imajını geliştirmektir. Strateji, kimliğe önem veren ya da benimseyen tüketiciler
üzerinde marka imajı yaratmaya odaklanır. İmaj stratejileri ürün yönelimliyken, kimlik
stratejileri tüketici yönelimlidir.

7.4.3.5. Ürün-Konumlandırma Stratejisi
Ürün konumlandırma, ürünü rakip ürünle bağdaştırarak ya da zaten akıllarda yer etmiş
bir markayla bağıntı kurarak, markayı tüketici zihninde konumlandırmaya çalışan bir
stratejidir.

7.5. Pazarlama İletişiminin Amaçları
Pazarlama iletişimin amaçları konusunda iki değişik yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar;
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7.5.1. Satış Yönlü Yaklaşım
İşletmelerin tek ve anlamlı amacının satış olduğunu ifade eden yaklaşımdır. Bu
yaklaşıma göre yapılacak tüm pazarlama iletişimi çalışmalarının satışa yönelik olması
hedeflenmektedir.

7.5.2. İletişim Yönlü Yaklaşım
Bu yaklaşım tüketicinin bazı aşamalardan geçtiğini ve tüm pazarlama iletişimi
araçlarıula satış ve satış dışı amaçlara ulaşıldığını savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre her
pazarlama iletişim süreci, bir sonraki süreci getirecek biçimde planlanmaktadır.
Pazarlama iletişiminin hem satış ve hem de iletişim yönlü amaçları genel olarak
aşağıda sıralanmıştır.

etki etmek

Özetle, pazarlama iletişimi karması ögelerinin her birinin spesifik amaçlarıyla ve
genelde pazarlama ve işletme amaçlarıyla uyumlu ve tutumlu olması gerekmektedir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı da pazarlama iletişimi çalışmalarının daha etkin ve
daha planlı bir biçimde uygulanması gerekliliğinin bir sonucudur.

134

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama iletişimi stratejisi, pazarlama iletişimi hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak
için planlanmış programları yönlendiren siyasalardan oluşur. Pazarlama iletişimi stratejisi
diğer işlevsel stratejiler gibi işletmenin genel stratejik planının bir parçasıdır ve stratejik plan
doğrultusunda hazırlanmış olan pazarlama stratejisiyle uyum içinde olmak ve bütünleşmek
durumundadır. Bu sebeplerden dolayı bu bölümde de; Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Stratejisi Unsurları, Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Basamakları detaylıca açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğr
u
1- Pazarlama iletişiminin hem satış ve hem de iletişim yönlü
amaçları arasında tüketici sadakati yaratmak yer alır.
2-Push stratejisinde, bütün pazar kanalı süresince kişisel
satışa odaklanmaya ağırlık verilir. Satıcılar, satışı
gerçekleştirmek için, ürün özelliklerini ve yararlarını
anlatırlar. Her bir satıcı, ürünü birinden diğerine aktararak
satış yaratmaya çalışır. Böylece, ürün, pazar kanalları
aracılığıyla itilmiş olur
3- Pazarlama iletişimi denilince; günümüzde, sadece
pazarlama karması elemanlarından tutundurma çalışmaları
(reklam, halkla ilişkiler, promosyon, kişisel satış) akla gelir.
4- İmaj stratejileri tüketici yönelimliyken, kimlik stratejileri
ürün yönelimlidir.
5- Pazarlama iletişim stratejileri basamakları arasında
alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirmek ve
değerlendirmek basamağı yer alır.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi kavramı içerisinde yer alan ana
kavramlardan biri değildir?
A) Reklam
B) Halkla ilişkiler
C) Satış geliştirme
D) Doğrudan pazarlama
E) Stratejik değerlendirme
2. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi planı geliştirmede izlenecek
aşamalardan biri değildir?
A) Bir problemin ya da fırsatın belirlenmesi
B) Hedeflerin belirlenmesi
C) Ürün pozisyonunun belirlenmesi
D) Hedef kitlelerin seçilmesi
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E) Mesaj stratejisinin belirlenmesi,
3. Müşterilerin rakip iletişim çalışmalarından nasıl etkilenebileceklerinin öngörüsünü
yaparak, çözümlerini iletişim stratejisinin bir haline getirmeye ne ad verilir?
A) Hedef belirleme
B) Bütünleşik strateji
C) Misyon
D) Vizyon
E) Analiz
4. İlk hedefi, belirli bir markayı, diğer markalardan ayırarak tüketici zihninde marka
izlenimi yaratmak olan, psikolojik farklılıklar yaratarak başarılı ürün stratejisi yaratabilmeyi
hedefleyen pazarlama iletişimi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Push stratejisi
B) Yaşam tarzları stratejisi
C) Ürün - fayda stratejisi
D) İmaj - kimlik stratejisi
E) Ürün - konumlandırma stratejisi
5. Pazarlama İletişim Stratejisi ve Pazarlama Stratejisi Hiyerarşisinde aşağıdakilerden
hangisi pazarlama iletişimi karması elemanlarıdır?
A) Geleneksel pazarlama iletişimi araçları/Uyumlaştırılmış araçlar/ Pazarlama
Karması Unsurları
B) Uyumlaştırılan hedefler/ Kişisel Satış/ Duyurum
C) Melez mesajlar/ Dağıtım/ Pazarlama planı
D) Fiyat/ürün/Doğrudan pazarlama
E) Satış tutundurma/ Ürün/Pazarlama planı
Cevaplar: 1 D, 2 D, 3 Y, 4 Y, 5 D, 6 E, 7 C, 8 B, 9 D, 10 A

137

138

8. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ PLANLAMA MODELLERİ
(I)
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Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
8. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ PLANLAMA MODELLERİ (I)
8.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modelleri
8.1.1. Colorado Üniversitesi Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
8.1.1.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Mesaj Tipolojisi
8.1.2. Sinerji Yaratma Süreci
8.2. Makro Ve Mikro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
8.2.1. Bütünleşmenin Aşamaları
8.2.1.1. Bütünleşme gereksinimini fark etme
8.2.1.2. İmaj bütünleşmesi
8.2.1.3. İşlevsel bütünleşme
8.2.1.4. Tüketici tabanlı bütünleşme
8.2.1.5. Hedef kitlelerin bütünleşmesi
8.2.1.6. Ütopik bütünleşme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Colorado Üniversitesi bütünleşik pazarlama iletişimi modeli hangi temeller üzerine
odaklanmıştır?
2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin mesaj türleri nelerdir?
3. Bütünleşik pazarlama iletişimi teorisindeki sinerjinin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bütünleşik
Pazarlama Bütünleşik
Pazarlama Colorado
Üniversitesi
İletişimi Planlama Modelleri İletişimi Planlama Modelleri Bütünleşik
Pazarlama
İletişimi Modeli, Bütünleşik
Hakkında
detaylı
bilgi Pazarlama İletişiminin Mesaj
edinimi
Tipolojisinin,
Sinerji
Yaratma Süreci ile Makro Ve
Mikro Bütünleşik Pazarlama
İletişimi
Modelinin
öğrenilerek bu modellerin
benimsenmesi
ile
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
 Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
 Sistem Yaklaşım Modeli
 Mesaj ve Müşteri Temelli Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
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Giriş
Bütünleşik pazarlama iletişiminin uygulama sürecini açıklayan ve şimdiye kadar
geliştirilen beş değişik model vardır. Bu modeller,
I. Colorado Üniversitesi Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
II. Northwestern Üniversitesi’nden Clark L. Caywood tarafından geliştirilen Makro ve
Mikro Boyuttaki İletişimlerin Bütünleştirilmesi Modeli
III. Sirgy tarafından oluşturulan Sistem Yaklaşım Modeli
IV. Schultz, Tannenbaum ve Lauterborn tarafından geliştirilen Mesaj ve Müşteri
Temelli Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
V. Moore ve Thornson’un Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli’dir.
Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli temelde mesaj tipolojilerini, bu
mesajların birbirleriyle uyumunu, etkileşimini ve mesajı üreten kurumların misyonlarını
tanımlar ve bu durumun makro anlamda bütünleşmeyi sağlayacağını varsayar. Model, mesaj
tutarlılığı, etkileşim ve sosyal sorumluğa dayalı pazarlama ögelerinin bütünleştirilmesi
üzerine kurulmuştur.
Makro ve Mikro Bütünleşme Modeli’ne göre, bazı organizasyonlar farklı faktörlerin
birleşmesiyle farklı bütünleşme aşamalarında bulunurlar. Söz konusu model, şimdiye kadar
ortaya koyulan belki de en pratik ve uygulamaya yönelik modeldir. Bütünleşik pazarlama
iletişimi yaklaşımının bir gereği olan, işletmelerin bütün işlevlerinin iletişim ögeleriyle
bütünleştirilmesi modelde altı aşamada gerçekleşir.
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8.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modelleri
Bütünleşik pazarlama iletişiminin uygulama sürecini gösterebilmek için araştırmacılar
kendi disiplinleri içinde tanımlama çalışmaları gibi uygulama sürecine ait modellerde de
büyük yaklaşım farklılıkları da olsa değişik modeller geliştirmişlerdir. Ve her geçen gün yeni
bakış açıları ve yeni modeller geliştirilmektedir.
Bütünleşik pazarlama iletişiminin uygulama sürecini açıklayan ve şimdiye kadar
geliştirilen beş değişik model vardır. Bu modeller,
I. Colorado Üniversitesi Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
II. Northwestern Üniversitesi’nden Clark L. Caywood tarafından geliştirilen Makro ve
Mikro Boyuttaki İletişimlerin Bütünleştirilmesi Modeli
III. Sirgy tarafından oluşturulan Sistem Yaklaşım Modeli
IV. Schultz, Tannenbaum ve Lauterborn tarafından geliştirilen Mesaj ve Müşteri
Temelli Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
V. Moore ve Thornson’un Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli

8.1.1. Colorado Üniversitesi Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
Amerika’daki ilk iki bütünleşik pazarlama iletişimi programından birine sahip olan
Colorado Üniversitesi’nin Program Direktörü Tom Duncan ve ekibi tarafından geliştirilen
Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli temelde mesaj tipolojilerini, bu mesajların
birbirleriyle uyumunu, etkileşimini ve mesajı üreten kurumların misyonlarını tanımlar ve bu
durumun makro anlamda bütünleşmeyi sağlayacağını varsayar. Model, mesaj tutarlılığı,
etkileşim ve sosyal sorumluğa dayalı pazarlama ögelerinin bütünleştirilmesi üzerine
kurulmuştur. Söz konusu ögeler uyum ve etkileşim içinde olmalıdır. Bu durum modelin başarı
için önemlidir. “Bu etkinliğin ve uyumun oluşabilmesi için, tüm iletişim faaliyetlerinde
(ürüne, çalışanlara yönelik) mesaj tutarlılığının oluşturulması, kuruluşun tüm hedef
kitleleriyle arasında bir etkileşimin sağlanması, firmanın misyonun[un] sosyal sorumluluk
anlayışını yansıtacak şekilde belirlenmesi ve tüm hedef kitlelere aktarılması gerekmektedir.”
(Başok Yurdakul, 2006: 94)
Bu modelde tüm ögelerin makro anlamda bütünleştirilmesiyle en yüksek marka
değerini yaratacağı vurgulanmaktadır. Mesaj içerikleri farklı ilgili çevre gruplarına yönelik
olarak farklılaştırılabilir. Ancak bu mesajlar firmanın misyonunu, sosyal sorumluluk
anlayışını yansıtmalı, kurumsal amaçlarla pazarlama amaçlarını desteklemelidir. “Bu olgu
masaj tutarlılığı üçgeni adı verilen şekilde ilet onayla ve uygula komutlarını içermektedir.”
(Başok Yurdakul, a.g.y.: 95) sinerji yaratma sürecinde de modele göre, uyum, etkileşim ve
misyonun açık bir biçimde tanımlanması gerekmektedir. Özet olarak, makro bütünleşik
pazarlama iletişimi modelinde,
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stratejik tutarlılık,
resmin bütününü görebilen uzmanlar,
sosyal sorumluluk,
veri yönelimli pazarlama,
iletişim araçlarına göre medya seçimi
söz konusudur. Model ayrıca, güçlü bir marka değeri yaratmak için kitle iletişim
araçları ile pazarlama iletişimi araçları yanında kurum içi ve diğer hedef kilelerle iletişimin
önemine dikkat çeker.







8.1.1.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Mesaj Tipolojisi
Bütünleşik pazarlama iletişimi mesaj tipolojisi bir organizasyon tarafından
gerçekleştirilen değişik türde mesajların bütünüdür. Bütünleşik pazarlama iletişimi programı,
müşterilerin ve olası müşterilerin şirketlerle iletişim kurduğu her noktada verilen her tür
mesajı kapsar. Duncan, bütünleşik pazarlama iletişiminin mesaj tipolojisinde göz önüne
alınması gereken dört tip mesaj türü olduğunu belirtmiştir. Bunlar planlanmış, algılanan,
taşınan ve planlanmamış mesajlardır.
Planlanmış mesajlar: Bir organizasyonun hedef kitleleriyle kurmak istediği her tür
iletişim etkinliğidir.
Algılanan mesajlar: Şirketin ya da marka yaratıcılarının insanlara gönderdiği
mesajların bıraktığı izlenimdir. Bütünleşik pazarlama iletişimi teorisinde, pazarlamanın her
ögesinin ve tüketicilerin ürün ya da hizmetle her karşılaşmalarının bir etkisi, bir mesaj anlamı
vardır.
Taşınan mesajlar: En basit hizmet yoluyla gerçekleşen mesajları içerir.
Planlanmamış mesajlar: Firma ya da organizasyonun denetimi dışında gelişen
olaylar ve bunların çıktıları olan mesajları kapsar.
Duncan’ın geliştirdiği mesaj tipoloji modelinin bütünleşik pazarlama iletişimine
sunduğu en önemli avantaj, mesajın tipine bağlı olarak, iletişimin etkisinde ya da denetiminde
gerekli olan bütünleşik yaklaşım için yeni bir perspektif geliştirmesidir.
Duncan’ın geliştirdiği bütünleşik pazarlama iletişimi modeline göre firma ya da
organizasyon tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak üretilen mesajların bir strateji ve amaç
doğrultusunda bütünleşmeleri ve tek bir sese sahip olmaları gerekir. Duncan, bu
bütünleşme süreci için üç aşamanın olduğunu ve aşamaların bir sinerji içinde yürütülmesi ve
bunların birbirleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğinin altını çizer.

8.1.2. Sinerji Yaratma Süreci
Genel anlamda sinerji (birlikte çalışma), çeşitli mesajlar uyumlu ve birbirleriyle
eşgüdüm halindeyseler, herhangi bağımsız bir mesajın yaratabileceğinden çok daha etkili bir
iletişim yaratmaktır. Mesaj bütünleşmesi bir kaç yolla gerçekleşebilir. Bütünleşik pazarlama
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iletişimi yaklaşımında, birlikte çalışma modeli bütünleşmenin 3 değişik ögesini sunar: Uyum,
Etkileşim, Misyon. Mesaj türlerinin denetimi ve bir sinerji yaratma sürecini Duncan ve
arkadaşları söz konusu üç başlık altında incelemişlerdir.
Uyum: İnsanlar mesajları doğal olarak birleştirir, mesaj parçalarını geldikleri
kaynaklara göre yönlendirmezler. Bir firma ya da markanın imajını oluşturmada tüm parçalar
(gazete, tv, dergi reklamları, yazıları vs.) bir izlenim yaratmak için olabildiğince uyumlu bir
biçimde bir araya getirilebilir. Bu tür bir uyum olmadan oluşan imaj kaçınılmaz olarak net
olamayacaktır.
Bütünleşik pazarlama iletişimi teorisindeki sinerjinin önemi, tüm mesajların
toplamının yaratacağı etkinin, aynı mesajların ayrı ayrı yaratacağı etkiden daha fazla
olmasıdır.
Basitçe tüm mesajlar aynı şeyi söyler; “tek ses”, “tek görüntü” gibi. Tek ses iletişimi,
sinerjinin en basit biçimidir. Bu yaklaşımdan daha karmaşık bir bütünleşme de “uyumlu ses”
tir. Mesajlar farklı hedef kitleler için farklı şeyler söylediği halde, onları birlikte tutan bir bağ
vardır. (Örneğin, Coca Cola’nın “Her zaman Coca Cola” kampanyası ve her daim aynı olan
“Her zaman Coca-Cola” sloganı, kırmızı dairesi, yazısı, şişesi ve farklı cıngılı)
Etkileşim: İnteraktif iletişim etkisi, diyalog ve ilişki bağını kolaylaştırır. İnteraktif
iletişim, iletişim programına dahil olan ya da olacak insanları belirleyen bir veritabanı
programına bağlıdır. Satürn’ün birçok ödül kazanmış bütünleşik pazarlama iletişimi programı,
ilişki kurmaya yönelik, interaktif iletişime gösterilecek en güzel örnektir. (Bozkurt, 2007: 38
vd.) Satürn alıcıları -aynı zamanda çalışanlar, satıcılar ve Spring Hill kasabasında yaşayan
komşular- kendilerinin özel bir ilişkinin bir parçası olduklarına inanmaktadırlar. Otobanlarda
sürücüler birbirlerine el sallamakta ve alıcılar oto şovlarda satış için gönüllü olarak da
çalışmaktadırlar. 1994’ün ilkbaharında Satürn, tüm alıcıların arabaları ile birlikte Spring
Hill’e geri gelmeleri için bir “eve dönüş” kampanyası gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe 40.000
araba sahibi katılmıştır.
Veritabanı ve yeni medya teknolojileri, pazarlama ve ortak iletişim programlarını kitle
iletişimden uzaklaştırıp diyalog temelli çift yönlü iletişim sistemlerine dönüştürmeyi olanaklı
kılmaktadır. Organizasyonlardaki iletişim eşgüdümünün veritabanı ve interaktif
teknolojilerindeki yeteneği, hedef kitlelerle olan çift yönlü iletişimin başarısı için yaşamsal
önem taşır.
Daha net ve sonuçları değerlendirilebilir pazarlama iletişimi programları
hazırlayabilmek için reklamveren ve iletişim sorumlularının, hedef kitlelerin hangi
durumlarda organizasyonla temas kurmak istediğini, ne tür sorular soracaklarını ya da ne tür
cevaplar verecekleri, bu tür iletişimi etkili bir biçimde yürütmek için ne tür sistemlerin gerekli
olduğunu, böyle bir iletişimi kurmak için ne tür dürtülerin gerekli olduğunu göz önünde
bulunduran
organizasyonlardaki iletişim çabalarının birbirleriyle
etkileyecek biçimde bütünleştirilmesi gerekmektedir.

uyumlu

ve

birbirlerini
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Misyon: Sinerjik iletişimin son ögesi pazarlama misyonudur. Bu, firmanın misyonu ve
sorumluluk duygusunu tüm ortak iletişimin temel boyutu olarak ele almayı gerektirir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi mesajlarının planlaması bu yaklaşımla olanaklıdır. Örneğin
strateji olarak, hayırseverlik kavramını şirketin planlamasına dahil eden bir misyon, tüm
iletişim ve promosyon faaliyetlerini etkiler ve şirketin ortak kültürüne nüfuz eder. Bu anlamda
bir şirket, spor yapma olanaklarını gelirlerini, yaşlarını ya da eğitimlerini dikkate almaksızın,
ait olduğu toplumun tüm üyelerine yayma misyonu benimseyerek ‘hayırseverlik’ olgusuna
odaklanabilmekte ve hedef kitlelerinin kafalarında bir misyon oturtabilmektedir.
Colorado Üniversitesi makro bütünleşik pazarlama iletişimi modeli, her çeşit mesaj
tipolojisinin, mesaj üretenler tarafından kontrol edilmesi; bu mesajların birbirleriyle uyumlu,
birbirlerini etkileyen bir yapıda ve firma ya da kurumun yer aldığı toplumsal sisteme
sağlayacağı sosyal değerleri dikkate alarak daha etkili olacağı gerçeğinden yola çıkarak,
bütünleşik
pazarlama
iletişimi
yaklaşımını
uygulamaya
aktarmaktadır.

8.2. Makro Ve Mikro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
Bütünleşik pazarlama iletişimi alanında ikinci model “Makro ve Mikro Bütünleşme
Modeli”dir. Modeli geliştiren Clarke I. Caywood, değişen pazar ve sosyal beklentilere göre,
organizasyon süreci ve şeklinin de değiştirilebileceğini, örgütlerin bunun bilincine
vardıklarını ve yapılarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğinin farkına vardıklarını
belirtmektedir. Bu modele göre, bazı organizasyonlar farklı faktörlerin birleşmesiyle farklı
bütünleşme aşamalarında bulunurlar. Organizasyonun ürettiği iletişim mesajlarıyla işletmeyi
bütünleştirmenin evrimsel bir biçimde gerçekleştiğini vurgulayan Caywood, bu yaklaşımın
bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinde organizasyona pazarlama, halkla ilişkiler, reklam,
satış promosyonları ve doğrudan pazarlama işlevlerini belirli bir zaman içersinde
bütünleştirme olanağı tanıdığını savunur. Caywood, bu sürecin aynı zamanda performansı
arttırmak için her aşamada deneyim elde edilebilecek bir zaman dilimi olduğunu da söyler.

8.2.1. Bütünleşmenin Aşamaları
Modele göre, bazı organizasyonlar farklı faktörlerin birleşmesiyle farklı bütünleşme
aşamalarına varmaktadır. Ancak genelde işletmeler ve organizasyonlar bütünleşmenin
sonuçlarını bir disiplin ve akış içinde görmektedir. Caywood, bütünleşmenin aşamaları
bakımından;
1. Bütünleşme gereksinimi fark etme/Haberdar olma,
2. İmaj bütünleşmesi,
3. İşlevsel bütünleşme,
4. Tüketici tabanlı bütünleşme,
5. Bütün hedef kitleler düzeyinde bütünleşme
6. Ütopik bütünleşme
gibi bir sıralamanın olduğunu savunmaktadır.
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Makro ve mikro bütünleşik pazarlama iletişimi modeli, şimdiye kadar ortaya
koyulan belki de en pratik ve uygulamaya yönelik modeldir. Caywood, bu bağlamda,
bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının bir gereği olan, işletmelerin bütün işlevlerinin
iletişim ögeleriyle bütünleştirilmesinin altı aşamada gerçekleşeceğini söyler.

8.2.1.1. Bütünleşme Gereksinimini Fark Etme
Caywood’a göre, bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlamacının, pazarlama iletişimini
bütünleştirmeye olan gereksinimi fark etmesiyle başlar. Bir işletmenin değişikliğe olan
gereksinimin nedenlerini görebilmesi için pazar, çevre, hükümet politikası, toplum, çalışanlar,
teknoloji ve diğer konuların değişiminden haberdar olması gerekmektedir. Başarısızlığa
uğramış bir ürünün, modadaki değişimlerin, yeni yasaların, önemli çalışanların rakiplere
kaptırılması ya da organizasyonun şöhretini tehlikeye sokan bir krizin ortaya çıkması,
yönetime açık bir şekilde, pazarın ve çevrenin geçiciliğini ve değişkenliğini hatırlatacaktır.
Çoğu yöneticinin, pazar değişiklikleri yapabileceklerine ilişkin istekleri olsa bile, işletmeler
ve organizasyonlar fark edemedikleri pazar ve eğilimlerin spesifik değişiklikleri hakkında
habersiz olabilmektedir.
Bütünleşik pazarlama iletişiminin ve yönetimin bu aşaması, daha bütünleşik bir
yaklaşım için; motivasyon sağlayıcı ve çevredeki değişmeleri değerlendirmeye zorlayıcıdır.
Örneğin, fazlalaşan medya alternatiflerinin; bir organizasyonun yönetim ve iletişim
programlarına olası yardımının değer ölçümlemesinin yapılması gerekmektedir. Caywood’a
göre, değişim bir kez açıklandıktan ve tartışıldıktan sonra yöneticiler, firmanın değişimini
sürekli kılacak ve organizasyonun değişiklikleri görme becerisini sağlayacak ve bu
değişimlere daha hızlı cevap verebileceklerdir.
Caywood, işletmenin planlama sürecinin içeriden dışarıya doğru değil de, dışarıdan
içeriye doğru düşünüldüğünde; bir firmanın pazara ve rekabete daha kolay uyum
sağlayabilmesinin mümkün olacağını açıklar. Aynı zamanda işletme değerlerinin, işletme
vizyonunun ve belirli hedeflerin bütçelemeden daha önce telaffuz edildiği ve kağıda
döküldüğü taktirde, işletmenin, pazar değişkenleri ve yönelimlerine göre yeni düzenlemeler
yapabileceğinin altını çizer.
Pazardaki değişimlerden haberdar olma, aynı zamanda bütünleşmeye olan
gereksinimin de farkına varılması anlamına gelir. Rakiplerin ve pazardaki diğer
organizasyonların en iyi uygulamalarını ve çevrelerindeki değişiklikleri nasıl cevapladıklarını
anlamaya da yardımcı olur. Bir işletme ürün yerine yönetim sürecine odaklanarak en çok
hangi organizasyonların çevreye karşı sorumluluk taşıdığını öğrenebilir. Caywood’a göre, bir
işletmeye tüketicilerinin ve diğer bütün hedef kitlelerinin nasıl memnun edileceğinin
öğretilmesi, bölümlenmiş pazarlama için canlandırıcı bir yol ve bütünleşik pazarlama iletişimi
yaklaşımı için bir başlangıç olabilir.
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8.2.1.2. İmaj Bütünleşmesi
Caywood, daha bütünleşik bir organizasyona ulaşmak için ikinci aşamada, işletme ya
da organizasyon imajının bütünleştirilmesi gerektiğini açıklamaktadır. İlke olarak,
organizasyonun adının değişmesi, başka bir firma tarafından satın alınması, firmanın yeni
ürün ve hizmet hattına girmesi gibi durumlar, organizasyonun geçmiş iletişimleriyle uyum
sağlamayarak müşteri, yatırımcı ve hatta çalışanların kafasında soru işaretleri oluşturabilir.
Öte yandan, imaj bütünleşmesi mesaj ve medya sürekliliği sağlamak için karar
vermeyi de içerir. Mesaj ve medya sürekliliği, reklamın yazılı ve görüntülü ögeleri arasında
oluşturulan süreklilik ve değişik medya mecraları içinde yer alan reklamlar arasındaki
süreklilikle ilgilidir. Başka bir anlatımla, mesaj bütünleşmesi, reklam mesajlarının medya
kuruluşları arası uygulama adaptasyonuna, gerek içerik gerekse görsel unsurlarının birbirini
tamamlaması ve bütünleşik bir yaklaşımla planlanması gerektiği anlamına gelir.
Bütünleşik iletişim aşamasında işletmeler üzerindeki bir diğer baskı da, işletme
açısından marka değerinin tanınmasıdır. Ürün ve işletme markalarının stratejik ve taktiksel
olarak bütünleşmesi ancak güçlü bir iletişim faaliyetiyle oluşabilir. İmaj bütünleşmesi tek
başına tek ses, tek görünüş, tek mesaj anlamına gelmese de, bu aşamada tüm iletişimlerin
görünüş ve hissedilişi, Caywood’a göre, stratejik olarak planlanmalı ve incelenmelidir.
Mesajlar birbirini tutmuyorsa ya da yaratıcılık açısından bağlanmamışsa, bu,
‘bütünleşmemenin” nedeni olarak açıklanır.
Caywood, bütünleşmenin bu aşamasının aynı zamanda da halkla ilişkiler, reklam,
satış, satış promosyonu, doğrudan pazarlama ve diğer alanlardaki iletişim yöneticilerinin
işbirliği yapmalarına olanak verdiğini belirtir. Bu durum, bütünleşik pazarlama iletişimi
çalışmalarının önündeki en önemli engel olan işlevsel iletişimsizliğe de bir çözüm arar.

8.2.1.3. İşlevsel Bütünleşme
İşlevsel bütünleşme, bir organizasyon içindeki tüm işlevlerin çıktılarını, bir plan
çerçevesinde ve stratejik olarak düşünüp, bütünleşik bir disiplin içinde değerlendirme
anlamına gelir. İşlevsel bütünleşme aşaması, işletmedeki farklı disiplinlerin
merkezileştirilmesi ya da birleştirilmesi anlamını taşır. Bütünleşme sürecinin bu
aşamasındaki asıl amaç; organizasyonun, planlanmış marka ve kurumsal hedeflere
varabilmesi için yalnızca pazarlama iletişimi unsurlarının bütünleşik bir yapıda hareket
etmesinin yetersizliğini ortadan kaldırmaktır.
Sonuç olarak, organizasyon bünyesindeki bütün birimlerin ortak bir misyon için amaç
birlikteliği hedeflenmektedir. Caywood, işlevsel bütünleşme aşamasında, pazarlama iletişimi
karmasının her ögesinin gücünün ve zayıflığının analiz edilmesi gerektiğini ve karmanın
spesifik pazarlama amaçlarını elde etmek için, organizasyonun diğer işlevleriyle bütünleşik
pazarlama iletişimi yaklaşımının bir işbirliğine girmesi gerektiğini belirtir.
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Reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, satış ve hatta doğrudan pazarlama ve satış
promosyonları gibi faaliyetleri yöneten uzmanların bulunduğu farklı işletme fonksiyonları,
Caywood’a göre, bütünleşme aşamasının en çekişmeli ve en zor noktasını oluşturur. Bu
alandaki profesyonellerin ayrı kariyer yolları, eğitim ve deneyimleri doğal olarak onları
organizasyon içersinde ayrı faaliyetleri sürdürmeye yöneltir. Bu bağlamda, Caywood,
organizasyon kaynaklarının limitli oluşunun ve pazarın rekabet gücünün, işbirliğini belirli bir
düzeyde gerekli kılmaya başladığını da vurgular.

8.2.1.4. Tüketici Tabanlı Bütünleşme
Caywood, bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına ulaşabilmenin dördüncü
aşamasında, pazarlama stratejisi olarak, tüketici gereksinim ve isteklerini anlayan ve
hedeflenen, tüketicilere ulaşmayı amaçlayan bir yaklaşımla ürünleri ya da hizmetleri
konumlandırmayı göstermektedir. Firma, tüketici tatmini ölçümlemesi gibi çeşitli tüketici ve
müşteri verilerine bağlı olarak planlama yapmayı benimsemeyerek, işletme ya da
organizasyon amaçlarına ulaşmak için var olan veri tabanlarını kullanıp, birkaç pazarlama
iletişimi programına yönelebilmekte ve daha sonra kampanyanın bir parçası olarak da veri
toplayabilmektedir. (Bozkurt, a.g.y.: 42-43)
Tüketici tabanlı bütünleşme aşaması, pazarlama stratejisi olarak, tüketici istek ve
gereksinimlerini anlayarak, demografik, sosyolojik ve psikolojik özellikleriyle tanımlanmış ve
satın alma davranışları ve satın alma alışkanlıklarına göre segmentlere ayrılmış tüketicileri
amaçlayarak pazarlama iletişimi planlarının yapılması anlamını taşır. Caywood, bütünleşik
pazarlama iletişiminin en temel ögesi ve aşaması olarak belirlediği müşteri temelli
bütünleşmenin, mesaj etkinliği ve satın alma davranışlarını doğrudan etkileme çabaları için,
bulunmaz fırsatlar yarattığını vurgular.
Sonuç olarak, müşteri ve olası müşterileri temel alan planlama yaklaşımını, bütünleşik
pazarlama iletişimi yaklaşımının temel koşulları olan veri tabanı oluşturma, organizasyonun
dışından içine doğru planlama gerçekleştirme ve sıfır temelli planlama süreçlerini kapsayan
ve yaklaşım olarak tüketiciyi iletişimin merkezine yerleştiren anlayışın bir yansıması olarak
algılamak gerekir.

8.2.1.5. Hedef Kitlelerin Bütünleşmesi
Bütünleşik pazarlama iletişimi gelişiminin beşinci aşamasında, bütün hedef kitlelerin
(stakeholder) ve bu kitleler arasındaki iletişimlerin bütünleşmesi yer alır. Bu aşamada
pazarlamacılar, firmanın iletişim kurması gerektiği kitlenin sadece amaçlanmış tüketiciler
olmadığını anlamaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi kampanyasının içinde yer alması
gereken hedef kitleler arasında; firmanın çalışanları, dağıtıcılar, halk, belirli hükümet
yetkilileri, finans çevreleri, ortaklar, medya, yerel yönetimler, her türlü sivil ve sosyal örgüt
ve diğer bütün olası hedef gruplar yer alır.
Amaçlanan hedef kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurmak için firmanın pazarlama
stratejilerinin yanı sıra üretim stratejileri, mühendislikle ilgili stratejiler, finans stratejileri,
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insan kaynakları stratejileri, medya stratejileri ve muhasebe stratejileri gibi etkili stratejiler
geliştirmesi gerekmektedir. Bu amaçla her şirket kendine özel yatırımcı ve medya veri
tabanları hazırlamalıdır. Ne yazık ki genellikle bir kriz durumunda, krizle ilgili medya temas
noktaları ve isimleri oluşturmak için genellikle çok geç kalınmaktadır.
Caywood, organizasyonların, olası bütün hedef kitleleriyle ilişkilerinin düzeyini ve
kalitesini yükseltmek için, çeşitli birimler arasındaki eşgüdümü gösteren, her işlevsel birim
için, bir yönetim stratejisi geliştirilmesi gerektiğini belirtir. Bütünleşme bir kez sağlandığında,
pazarlamacı, tüm bütünleşmeyi yansıtan bir biçimde çeşitli hedef kitleler ile iletişim
sağlamaya her zamankinden daha fazla çaba gösterecektir. Çünkü karşılıklı iletişim sürecinin
başlaması firma ve hedef kitleler arasındaki, iletişimin temeli olan mesaj kaynağı ve alıcısı
ilişkisinin yönünü, yani mesajın seyir yönünü sürekli değiştirecektir ve bu süreç sürekli artan
değerde devam edecektir.

8.2.1.6. Ütopik Bütünleşme
Caywood, dünyadaki en iyi yöntemler ve süreçlerin; yeni teknolojiler ve yeni düşünce
tarzları sayesinde en üst düzeyde gerçekleşeceğini vurgular. O’na göre, gelecekteki
bütünleşmenin, gelişmiş bilgi tabanlarını ve belki de dijital sistemleri de kapsaması
gerektiğinin söylenebileceğinin altını çizer.
Artan karmaşık iletişim programlarını, yüzlerce alternatif mesaj, düzinelerce değişik
sistem, yüzlerce ve yüzlerce tüketici ve binlerce olası öneri ile yönetmek mümkündür. Bir
ütopyanın planlanması ciddi bir amaca erişmek yönünde yapılmış bir varsayımdır. Sonuç
olarak, Caywood, ütopyacı strateji ve taktiklerin bütünleşik iletişimleri daha başarılı bir
düzeye taşıyabilecek nitelikte olduğunu, geliştirdiği makro ve mikro bütünleme
modelinde ortaya koymuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bütünleşik pazarlama iletişiminin uygulama sürecini açıklayan ve şimdiye kadar
geliştirilen beş değişik model bu bölümde dedaylı bir şekilde açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
Doğr
u
1. Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli temelde
mesaj tipolojilerini, bu mesajların birbirleriyle uyumunu,
etkileşimini ve mesajı üreten kurumların misyonlarını
tanımlar ve bu durumun makro anlamda bütünleşmeyi
sağlayacağını varsayar.
2. Mesaj türlerinin denetimi ve bir sinerji yaratma sürecini
Duncan ve arkadaşları söz konusu üç başlık altında
incelemişlerdir: Uyum, Etkileşim, Vizyon.
3. Bütünleşik pazarlama iletişimi alanında ikinci model
“Makro ve Mikro Bütünleşme Modeli”dir. Modeli geliştiren
Sirgy’dir.
4. Sinerjik iletişimin son ögesi pazarlama misyonudur. Bu,
firmanın misyonu ve sorumluluk duygusunu tüm ortak
iletişimin temel boyutu olarak ele almayı gerektirir
5. İşlevsel bütünleşme aşamasındaki asıl amaç;
organizasyonun, planlanmış marka ve kurumsal hedeflere
varabilmesi için yalnızca pazarlama iletişimi unsurlarının
bütünleşik bir yapıda hareket etmesinin yetersizliğini ortadan
kaldırmaktır.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6. Makro bütünleşik pazarlama iletişimi modelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Stratejik tutarlılık
B) Resmin bütününü görebilen uzmanlar
C) Sosyal sorumluluk
D) Veri yönelimli pazarlama
E) Finansa göre medya seçimi
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7. ………………………………………… aşaması, işletmedeki farklı disiplinlerin
merkezileştirilmesi ya da birleştirilmesi anlamını taşır. Bütünleşme sürecinin bu aşamasındaki
asıl amaç; organizasyonun, planlanmış marka ve kurumsal hedeflere varabilmesi için yalnızca
pazarlama iletişimi unsurlarının bütünleşik bir yapıda hareket etmesinin yetersizliğini ortadan
kaldırmaktır. Yukarıdaki boşluğa en uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlevsel bütünleşme
B) Hedef kitlelerin bütünleşmesi
C)

İmaj bütünleşmesi

D)

Belirli hedef kitleler düzeyinde bütünleşme

E)

Tüketici tabanlı bütünleşme

8. Reklam mesajlarının medya kuruluşları arası uygulama adaptasyonuna, gerek içerik
gerekse görsel unsurlarının birbirini tamamlaması ve bütünleşik bir yaklaşımla planlanması
gerektiği ne anlama gelir?
A) Görsel bütünleşmesi
B) Mesaj bütünleşmesi
C) Medya analizi
D) Medya planlama
E) Stratejik plan
9. Caywood’a göre, bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının bir gereği olarak,
işletmelerin bütün işlevlerinin iletişim ögeleriyle bütünleştirilmesi bazı aşamalarda
gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?
A) İmaj bütünleşmesi
B) İşlevsel bütünleşme
C) Tüketici tabanlı bütünleşme
D) Reklam odaklı bütünleşme
E) Ütopik bütünleşme
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10. Değişen pazar ve sosyal beklentilere göre, organizasyon süreci ve şeklinin de
değiştirilebileceğinin, örgütlerin bunun bilincine vardıklarını ve yapılarını yeniden gözden
geçirmeleri gerektiğinin farkına varıldığını ileri süren model aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistem Yaklaşım Modeli
B) Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
C) March ve Simon Modeli
D) Makro ve Mikro Boyuttaki İletişimlerin Bütünleştirilmesi Modeli
E) Mesaj ve Müşteri Temelli Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli

Cevaplar: 1 D, 2 Y, 3 Y, 4 D, 5 D, 6 E, 7 A, 8 B, 9 D, 10 E
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9. MÜŞTERİ TEMELLİ BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. MÜŞTERİ TEMELLİ BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ MODELLERİ
9.1 Moore Ve Thornson’un Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
9.2. Schultz, Tannenbaum, Lauternborn’un Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
9.3. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sistem Yaklaşım Modeli
9.4. İzleme ve denetim (kontrol)
9.5. Analiz ve planlama
9.6. Pazarlama iletişiminin bütünleştirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Moore ve thornson’un geliştirdiği bütünleşik pazarlama iletişimi modelini
açıklayınız?
2. Schultz, Tannenbaum, Lauternborn’un Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli’nin
dayandığı temel noktaları belirtiniz?
3. Bütünleşik pazarlama iletişimi sistem yaklaşım modelini açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Müşteri temelli bütünleşik
pazarlama iletişimi
modelleri

Müşteri temelli bütünleşik
pazarlama iletişimi modeli
olarak geliştirilen iki model
öğrenilecek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bütünleşik pazarlama
iletişimi uygulama
sürecinde, bütünleşmenin
çeşitli aşamalarda
gerçekleştiğini kabul etme
ve planlama sürecinde her
aşamanın merkezine
müşterileri yerleştirmeleri bu
modellerin öğrenilmesi ile
gerçekleştirilecek
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Anahtar Kavramlar
 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Mesaj Modeli
 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sistem Yaklaşım Modeli
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Giriş
vardır:

Müşteri temelli bütünleşik pazarlama iletişimi modeli olarak geliştirilen iki model

1. Moore ve Thornson tarafından geliştirilen uygulamaya yönelik Bütünleşik
Pazarlama İletişimi Modeli
2. Schultz ve ekibi tarafından geliştirilen Bütünleşik Pazarlama İletişimi Mesaj Modeli
Bu modellerin ortak özellikleri; uygulama sürecinde, bütünleşmenin çeşitli aşamalarda
gerçekleştiğini kabul etme ve planlama sürecinde her aşamanın merkezine müşterileri
yerleştirmeleridir.
Bir diğer model ise, bütünleşik pazarlama iletişiminin planlanma sürecine sistem
olarak yaklaşan M. Joeseph Sirgy’e aittir. Söz konusu Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sistem
Yaklaşım Modeli’nde, organizasyon içindeki bütün kararların, hiyerarşik bir düzlemde
gerçekleştiğini, bu kararların, organizasyonun üst yönetiminden alt yönetime ve alt
yönetimden üst yönetime doğru iletildiğini belirtir. Bu süreçlerde yer alan bütün kararların,
aslında birer yöntemler serisi olduğunu belirten Sirgy, bu kararların temelde ortak bir
misyonu gerçekleştirmek üzere planlanarak uygulanmasının, bütünleşik pazarlama iletişimi
yaklaşımını daha makro anlamda gerçekleştirme olanağı sağlayacağını savunur. Sirgy,
bütünleşik pazarlama iletişimi sistem modelinde, modeli oluşturan amaç, strateji ve taktikler,
bütçe, izleme ve kontrol ile analiz ve yeniden planlama ögelerini ayrı ayrı tanımlayarak, bu
ögelerin sistem içindeki bütünleşmeye katkılarını incelemiştir.
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9. MÜŞTERİ
MODELLERİ
vardır.

TEMELLİ

BÜTÜNLEŞİK

PAZARLAMA

İLETİŞİMİ

Müşteri temelli bütünleşik pazarlama iletişimi modeli olarak geliştirilen iki model

1. Moore ve Thornson tarafından geliştirilen uygulamaya yönelik Bütünleşik
Pazarlama İletişimi Modeli
2. Schultz ve ekibi tarafından geliştirilen Bütünleşik Pazarlama İletişimi Mesaj Modeli
Bu modellerin ortak özellikleri; uygulama sürecinde, bütünleşmenin çeşitli aşamalarda
gerçekleştiğini kabul etme ve planlama sürecinde her aşamanın merkezine müşterileri
yerleştirmeleridir.

9.1. Moore Ve Thornson’un Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli
Jeri Moore ve Esther Thornson’un geliştirdiği Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Planlama Modelinde, pazarlama iletişimi çalışmalarının bir disiplin içinde ve ortak bir amaç
doğrultusunda planlanabilmesi için bütün değişik aşamalardaki bütünleşme çabalarının ortak
bir referans noktasına sahip olması gerekmektedir. Bu da, müşteri temelli yaklaşımları,
planlama modelinin merkezine oturtmakla olanaklıdır.

9.1.1. Modelin Adımları
Jeri Moore ve Esther Thornson’un geliştirdiği Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Planlama Modeli beş adımı içerir:
1- Pazarı tanımlama
2- Satın alma davranışları aşamasına göre pazar bölümlenmesi
3- Mesajların ve iletişim araçlarının kendi amaç bölümlemelerinde tanımlanması
4- Kaynak dağılımı
5- Program etkinliğinin değerlendirilmesi

9.1.1.1. Bütünleşmenin Bu İlk Aşamasında –Pazarı Tanımlama
Pazarlamacıların tüketiciyi her yönüyle tanımaları, psikolojik, sosyolojik, demografik
ve satın alma alışkanlıklarıyla ilgili verilerle bu tüketicilerin firmanın en çok hangi ürünlerini
satın aldıklarını tanımlamaları gerekir. Bu; pazarlama iletişimi çalışmalarının sağlıklı olarak
yürütülebilmesinin ilk şartıdır. Örneğin Evion, Amerika Birleşik Devletleri’nde şişelenmiş bir
su markasıdır ve iki belirgin müşteri segmenti vardır: Yetişkinler ve yeni anneler. Bu iki
segmentteki satın alma nedenleri ve satın alma alışkanlıkları taban tabana farklılık
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gösterirken, yine müşteri gruplarının demografik ve diğer özellikleri arasında çok büyük
farklılıklar bulunmaktadır. (Bozkurt, 2006: 45)

9.1.1.2. Satın
Bölümlenmesi

Alma

Davranışları

Aşamasına

Göre

Pazar

Modelin ikinci adımıdır. İlk adımda gerçekleştirilen pazarın ayrıştırılması ve
tanımlanması aşaması da satın alma davranışları aşamasına göre pazar bölümlenmesi
kavramına bağlıdır. Satın alma çemberi olarak da adlandırılan bu süreçte başlıca şu
basamaklar yer almaktadır:

Satın alma çemberi basamağı, tüm pazar bölümlenmelerini tanımlamaktadır. Yine
Evion su markası örneği ele alındığında, aynı tüketici segmenti içinde yer alan iki kişiden biri
ürünü daha yeni tanımış olabilirken diğeri ürünü satın almış ve memnun kalmış
olabilmektedir. (Bozkurt,a.g.y: 46)
Satın alma sürecinde, hangi tüketicilerin pazar bölümlerine göre hangi satın alma
aşamasında olduğunu bilmek hem bütünleşmenin temelidir, hem de ilk adım olan pazarı
tanıma açısından önemlidir.

9.1.1.3. Mesaj Ve İletişim Araçlarının Pazar Segmentlerine Göre
Tanımlanması
Modelin üçüncü basamağıdır. Her amaç bölümlenmesi için mesajın ve iletişim
araçlarının tanımlanması gerekir. Bu, tüketicilerin ne tür mesajlara, satın alma davranışının
hangi aşamasında gereksinim duyduklarının, pazarlamacılarca öğrenilmesine olanak sağlar.
Sonuç olarak da, satın alma karar sürecinde pazarlamacıların, gerçek hedef pazarlara ve o
pazarlardaki hedef müşterilere neleri, hangi iletişim aracını kullanarak iletmeleri gerektiğini
gösterecektir. Bu mesaj onların memnuniyetini sergileyecektir.

9.1.1.4. Organizasyon Kaynaklarının Dağılımı
Moore ve Thornson’un modelinin dördüncü adımıdır. Bu aşamada araştırmacılar,
hangi mesajın hangi iletişim temas noktalarına iletilmesi gerektiği ve bu noktalardaki
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çalışmalar için işletme kaynaklarının nasıl planlanacağı sorularına yanıtlar bulmak
durumundadırlar. Bütünleşik bir yapıda kaynak dağılımı yalnızca parasal anlamda değil, aynı
zamanda personel ve diğer işletme gereçlerini de kapsar. Bu yaklaşım, mesajların etkisel
değerlerini planlamada; pazarlamacılara daha disiplinli planlar yapıp uygulama olanağı sunar.
Sonuç olarak, pazar için tanımlanan mesajdan ve medyadan önce pazarlamacı; kesinleşmiş
pazarlama iletişimi mesajlarının, medyadaki yatırım tutarını bilmek ister.

9.1.1.5. Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Modelin son adımını oluşturmaktadır. Araştırmacılar, bütünleşik pazarlama iletişimi
yaklaşımının uygulama sürecinde, bir kampanya planı gibi düşündükleri bütünleşme
aşamalarının son adımında uygulanan kampanyanın değerlendirilmesi ve etkinliğinin
ölçümlemesiyle ilgili verilere yer verirler. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımıyla
yönetilen pazarlama çalışmalarında, marka bilinirliği, mesaj etkinlikleri ölçümü, kurumsal
kimlik, satın alma alışkanlıkları ve davranışları üzerinde etkinlik ölçümlenmesi gerektiğini ve
bu gerekliliğin de bütünleşmenin en son aşaması olduğunu belirten araştırmacılar, program
etkinlik ölçümlemesi yapılmadan bir sonraki dönem çalışmalarının yapılamayacağı ve
bütünleşmenin tamamlanamayacağı konusunda hemfikirdirler.

9.2. Schultz, Tannenbaum, Lauternborn’un Bütünleşik Pazarlama
İletişimi Modeli
Müşteri temelli bütünleşik pazarlama iletişimi modellerinden ikincisi Northwestern
Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Schultz, Tannenbaum ve Lauternborn, geliştirdikleri
modelde, bütünleşik pazarlama iletişimini, reklamcılık, halkla ilişkiler, satış promosyonu,
doğrudan pazarlama gibi bölümler üzerine odaklamaktan çok, bir düşünce süreci olarak ele
alırlar. Araştırmacılar, bütünleşik pazarlama iletişimi planlama modelinde; kişilerarası iletişim
işleyiş sürecinin geçerli olduğunu belirterek, mesajların bilinç işleyişi ve hafızada yer alma
akışını şemalaştırmışlardır.

9.2.1. Kişilerarası İletişim Modeli
İletişimin en temel modeli; etki-tepki/ uyarıcı-cevap ilkesine dayanır, bir başka deyişle
kişilerarası iletişim modelidir. Bu model gerek yüz yüze iletişim gerekse bir medya
aracılığıyla gerçekleşen iletişim süreçleri için kullanılır. Kişilerarası iletişim modelinde:
kaynak, mesaj, alıcı, kanal ve geribildirim süreçleri yer alır.
Kaynak tarafından hazırlanan mesajlar, iletişimin gerçekleşeceği ortama ve kanala
göre, kodlanarak alıcılara gönderilir ve yine alıcıların içinde bulunduğu ortama göre, mesajları
algılayabilecekleri biçimde kod açıcıları tarafından anlaşılır hale getirilir. Geribildirim
sürecinde ise gönderene, mesajın alıcı tarafından alınıp alınmadığını bildiren mesajlar iletilir.
Yine modelde “gürültü’ diye adlandırılan bir kavram söz konusudur. Gürültü, dışarıdan
kaynaklanan ve alıcının mesajı algılamasını olanaksızlaştıran bütün engelleri kapsar. Gürültü,
gönderen-mesaj-alıcı kanalındaki rahatsızlıktan ya da mesaj aktarıldığında oluşan
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karışıklıktan kaynaklanıyor olabilir. Mesaj, bir şekilde anlamsızlaştığından alıcı tarafından
algılanmıyor da olabilir.
Modelde, gönderenin ve alıcının deneyim alanları ise, kaynak ve alıcıların
depoladıkları ve ulaşabildikleri kategoriler ve görüşler olarak tanımlanır. Mesajı oluşturan
kaynak ile hedeflenen alıcı grupların, bilgi, dil, sosyal yapı, kültür ve ortak geçmişleri, ortak
deneyim ya da ortak tecrübe alanı olarak adlandırılır.
Schultz ve arkadaşlarının geliştirdiği bütünleşik pazarlama iletişimi modelinde,
alıcının ve kaynağın ortak deneyim alanları, iletişim süreci için, çok büyük bir öneme sahiptir.
İletişimin gerçekleşebilmesi için, mesaj ileten, ya alıcının deneyim alanını anlamalı ya da
alıcı, pazarlamacının mesaj alanıyla ilgili yeterli bir altyapıya sahip olmalıdır.
Bütünleşik pazarlama iletişimlerinin temeli, pazarlamacı ve tüketici arasında bilgi ve
deneyimin sürekli değiş tokuş edilmesi gereksinimine dayanır. Pazarlamacı, her müşterinin
bilgilerini, bir veri tabanında toplar. Müşteri, ölçümler ve benzer yöntemlerle pazarlamacı ile
tekrar geri iletişimde bulunması için, teşvik edilir. Böylece deneyim alanı ikisi için de büyür
ve ikisi için de daha kullanılabilir hale gelir. Bu ilişkilerin yakınlaşması, bütünleşik pazarlama
iletişimleri felsefesinin merkezini oluşturmaktadır.

9.2.1.1. Pazarlamacılar İçin, Yanıtlanması Ve Bilinmesi Gereken
Temel Özellikler
Sonuç olarak, birçok pazarlama iletişimi mesajı, tüketicilerin beyninde yoğun iletişim
bombardımanıyla depolanmaktadır. Pazarlamacılar için, yanıtlanması ve bilinmesi gereken
temel özellikler arasında aşağıdaki sorular sıralanabilir:

lgılayıp hafızasına kaydettiği,

9.2.1.2. Bilginin
Biçimlendirilmesi

Depolanması,

Geliştirilmesi

Ve

Yeniden

Depolama sistemi, yeni öğrenilenlerin, daha önce öğrenilmiş olanlarla karşılaştırılması
temeline dayanır. Tüketicilerin, yeni öğrendiklerini eskilerin yanına eklemek ya da onları
reddetmek için yaptıkları bu karşılaştırma sürecini, Schultz ve arkadaşları Değerlendirme
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Süreci olarak adlandırırlar. İnsan beynine giren mesajlar, pazarlama iletişimi mesajlarına
dönüşebilmek için, üç temel bilgi depolama sürecinden geçer. Bunlar:
İlk adım, duyuların kayıt edilmesi süreci
İkinci adım, kısa süreli hafızalama
Üçüncü adım; uzun süreli hafızalama süreci’dir.

9.2.2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modeli
Schultz, Tannenhaum ve Lauternborn’un bütünleşik pazarlama iletişimi modeli,
teknolojinin gelişmesine koşut olarak gelişen tüketicilerin satın alma davranışlarını ve
geçmişlerini veri olarak araştırmakta ve bu verilere göre iletişim ve mesaj etkinliği yaratmayı
amaçlamaktadır. Araştırmacıların geliştirdikleri bütünleşik pazarlama iletişimi planlama
modelinde, ürün ve hizmetlere ilişkin yaratılacak farkındalıklar ikinci planda kalır. Schultz,
Tannenhaum ve Lauternborn’un geliştirdikleri planlama modeli, sekiz aşamadan oluşur.
(Şekil 1: Bozkurt, a.g.y.: 54)

9.2.2.1. Veri Tabanı Geliştirme
Veri tabanı geliştirme, ürünün kullanıcılarıyla ilgili demografik, psikografik, satın
alma alışkanlıkları ve satın alma geçmişlerini kapsayan bilgi toplamayı içerir. Tüketiciler ile
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çift yönlü, başarılı ve interaktif bir iletişim kurmanın en temel şartı, o tüketicilerle ilgili bütün
verilere sahip olmaktır. Pazarlamacılar, pek çok yöntemle tüketicilerine bilgi göndermekte ve
her durumda da bir tepki, bir yanıt beklemektedir. Bu tepkiyi, pazarlamacılar, doğrudan posta,
telefon görüşmesi, müşteri şikayeti, servis ve garanti işlemi sırasında ya da doğrudan
uygulanan, çeşitli veri toplama teknikleri olan görüşme ve anket yöntemleriyle elde
edebilirler. Günümüzde, otomotiv ve özellikle kredi kartı sektörleri oldukça gelişmiş bir veri
tabanı sistemine sahiptir.
Veri tabanı oluşturmak, pazarlama departmanlarının ve firma karlılığının temel şartı
ve ölçeğidir. Araştırmacılara göre, veri toplama konusunda en başarılı sektörler olarak,
havayolu şirketleri, otomotiv sektörü, finans ve hizmet sektörleri gösterilirken, hızlı tüketilen
tüketim mallarına göre, ara mal üreten sektörlerde veri tabanı oluşturmanın, daha başarılı bir
biçimde gerçekleştiği ortaya konmuştur.

9.2.2.2. Bölümleme
Bu süreç, müşterilerin satın alma davranış biçimlerinin pazarlama ve pazar
bölümlemesine ilişkin kararlarını kapsar. Bu aşama doğrudan marka ağları ve ürün
kategorileriyle ilintilidir. Markanın sadık müşterilerini, rakiplerin sadık müşterilerini ve
kararsız müşterileri belirleyerek profillerini ortaya çıkarma sürecidir. Sadık müşteriler, marka
ya da ürünle ilgili satın alma geçmişi ve alışkanlığı olan kimselerdir. Rakiplerin müşterileri,
marka ya da ürünle ilgili soruları olan ve rakip markalarla ilgili satın alma alışkanlığı olan
müşterilerdir. Kararsız müşteriler ise, herhangi bir ürün kombinasyonuna bağlılığı olmayan
kimselerdir, Fırsatçıdırlar da ve ürünü fiyat ve yararlılığından dolayı satın alırlar. Fırsatçılar,
özellikle, kampanya dönemlerinde, satış promosyonlarına en fazla tepkiyi gösteren ve
kendilerine sunulan artı faydaya göre değişik markaları, değişik zamanlarda tercih edebilen
tüketici grubudur.
Schultz, Tannenbaum ve Lauternborn’un geliştirdikleri bütünleşik pazarlama iletişimi
planlama modeline göre, markaya bağlı, marka bağımlılığı olmayan ve değişken tüketiciler
olmak üzere üç tip tüketici grubu için farklı pazarlama iletişimi modelleri, farklı pazarlama
iletişimi araçları karması ve farklı pazarlama iletişimi mesajları geliştirmek gerekir.

9.2.2.3. Etkileşim Noktaları: Temas Yöntemi
Pazarlamacının yer, zaman ve tüketiciyle nasıl iletişim kuracağına ilişkin karar verme
sürecidir. Araştırmacılar, ürün ya da hizmetle tüketiciyle etkileşime girebilecekleri ortam ve
zamanın, mesajın içeriği ve tonundan daha önemli olduğunu belirtmektedirler. Örneğin spor
ürünleri üreten ve satan üretici, çeşitli ürünlerine ilişkin satışa yönelik mesajları kendisinin
sponsorluk yaptığı tenis turnuvasında vermeyi daha uygun bulursa, mesajın tonu bu karardan
oldukça etkilenecektir. (Başok Yurdakul, 2006: 103)

9.2.2.4. İletişim Stratejilerinin Belirlenmesi
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Bu noktada, pazarlamacı, tüketici ile kurulacak iletişimin temel noktasına ve iletişimin
sonucu olarak tüketicinin davranış ve tepkilerinin ne olacağına karar verir. Bu,
pazarlamacının, olabilecek en etkili mesajı tanımlamaya çalışmasıdır. Amaç tüketicinin ya da
olası tüketicinin kategorisini ve marka ağını değiştirmektir. Bu amaçla oluşturulacak değişik
pazarlama karmaları ve pazarlama iletişimi karmalarından yararlanılır. Schultz ve diğerlerine
göre, pazarlamacı bu noktada, tüketiciyle iletişiminin hangi noktada olacağına ve bu iletişime
karşılık gelecek hareketinin ne olacağına karar vermelidir. Söz konusu stratejiler, tüketiciden
beklenen davranışların amaç cümlelerine aktarılmış biçimleridir.

9.2.2.5. Marka Ağları
Bu aşama bir öncekiyle örtüşmektedir. Schultz ve ekibine göre, kavramlar ve markalar
insan belleğinde kendiliğinden oluşmaz. Bu bir süreç sonucu ortaya çıkar; kavramlar
birleşerek kategorileri ve bilgi ağlarını oluştururlar. İnsan belleğine giren yeni bir bilgi
işlendikten sonra, başka bir zaman kullanılmak üzere saklanır. Örneğin, tüketici sese duyarlı
bilgisayar ile ilgili bir mesaja maruz kaldığı zaman, bu yeni kavram tüketicinin belleğindeki
bilgisayar ürünleri kategorisiyle karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırılmadan bir sonuç elde
edilememesi durumunda yeni gelen mesaj, büyük olasılıkla kaynağına ve taşındığı araca
bakılmaksızın reddedilecektir. (Başok Yurdakul, a.g.y.: 103) Pazarlamacıların oluşturdukları
iletişim amaç ve stratejilerine göre, marka-tüketici iletişimini sağlayan bağlantılar da yine
bilginin insan belleğindeki işlenme sürecine benzer yollardan gerçekleşir.

9.2.2.6. Pazarlama Amaçları
Bu aşamada, pazarlama amaçları saptanır. İletişim amaçlarına dayanarak, bütünleşik
pazarlama iletişimi amaçlarının tanımlanabileceğini belirten araştırmacılar, bu amaçların açık
ve net olarak ifade edilmeleri gerektiğini vurgularlar. Örneğin, bir markanın sadık
müşterilerine yönelik olarak belirlenecek amaç, kullanım düzeyini korumak olması
gerekirken, rakip marka sadık kullanıcıları için ise, ürünü denetmek ya da test ettirmek amacı
olarak belirlenebilir. İşletmeler tarafından belirlenen amaçları gerçekleştirmenin temel şartı
ise, bu amaçların ölçülebilir olması ve kullanılacak iletişim araçlarının seçilmesine bağlıdır.
Örneğin marka bağımlılığı olan tüketicilere yönelik olarak oluşturulan pazarlama aracı var
olan tüketicileri korumaya ve ürün ya da hizmeti kullanım sıklıklarını arttırmaya yönelik
olmalıdır. Bu amaçlar sayısal olarak da tanımlanabilir. (Başok Yurdakul, a.g.y.: 103)

9.2.2.7. Pazarlama Karması
Bu noktada, pazarlamacılar, iletişim stratejisini planlamak için, pazarlama karmasının
ögelerini de (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) pazarlama iletişimi karması gibi kullanırlar.
Mesaj, yalnız reklamcılık, satış promosyonu, halkla ilişkiler gibi pazarlama iletişimi ögeleri
yoluyla iletilmemektedir; ürünün kendisini, fiyatı, ambalajı ve her iletişim olanağıyla
tanıtması gerekir. Schultz ve ekibinin, pazarlama karması düşüncesi, amaç üzerindedir.
Schultz’un düşüncesine göre, bu, pazarlamacının, iletişim stratejilerini planlamak için,
pazarlama karması ögelerini kullandığı anlamına gelir. Tüketicilerle kurulacak bütün iletişim
ortamları bir fırsattır ve bunların birer iletişim aracı olarak kullanılmaları gerekir. Ürün ya da
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hizmetin niteliğine bağlı olarak ürün, fiyat, dağıtım tutundurma ya da tüm bunların bir
karmasına karar verilebilir.

9.2.2.8. Pazarlama İletişimi Taktikleri
Bu noktada, pazarlamacı, iletişim stratejileri planlamak ve pazarlama amaçlarını
ortaya çıkarmak için, reklamcılık, doğrudan pazarlama, satış promosyonu, halkla ilişkiler gibi
taktikler seçer. Pazarlamacı, hedeflenen müşterilerle mesajı buluşturabilmek için, etkili bir
iletişim karması geliştirmek zorundadır.

9.2.2.8.1. Pazarlama İletişimi Karmalarını Oluşturan İletişimciler
Tarafından Yanıtlanması Gereken Sorular

reklamı?

Araştırmacılar, pazarlama iletişimi karmasında yer alan araçların dışında, fuarlar, satış
noktası baskılı materyalleri, sergileme araçları, satışa yönelik halkla ilişkiler çalışmalarının da
pazarlama amaçlarını gerçekleştirecek iletişim karmaları içinde yer alabileceklerini
savunurlar.
Schultz ve diğerlerine göre, pazarlamacı, pazarlama stratejisini planlamak ve
pazarlama amaçlarını ortaya çıkarmak için, gerekli olan taktikleri daha sonra seçer. Pazarlama
iletişimi yöneticilerinin, pazarlama iletişimleri amaçlarıyla ilgili kararlar vermeden önce,
pazarlama iletişimleri stratejilerine karar vermiş olmaları gerekir, Strateji seçim kararı
önemlidir, çünkü pazarlama iletişimi yöneticisine, iletişim performansını şekillendirme
olanağı sunar.

9.3. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sistem Yaklaşım Modeli
“Sistem yaklaşımı, karar vericinin uygun hedeflerini devamlı olarak incelemesine, bu
hedeflere ulaşmanın maliyetlerini, etkenlik derecelerini, hedeflere ulaşmada uygulanabilecek
alternatif politika ve stratejilerle ilgili risklerin niceliksel olarak karşılaştırılmasına yardım
etmektedir.” (Savaş Gün, 1999: 7’dan Aktaran Başok Yurdakul, a.g.y.: 96)
Bütünleşik pazarlama iletişiminin planlanma sürecine sistem olarak yaklaşan M.
Joeseph Sirgy, organizasyon içindeki bütün kararların, hiyerarşik bir düzlemde
gerçekleştiğini, bu kararların, organizasyonun üst yönetiminden alt yönetime ve alt
yönetimden üst yönetime doğru iletildiğini belirtir. Bu süreçlerde yer alan bütün kararların,
aslında birer yöntemler serisi olduğunu belirten Sirgy, bu kararların temelde ortak bir
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misyonu gerçekleştirmek üzere planlanarak uygulanmasının, bütünleşik pazarlama iletişimi
yaklaşımını daha makro anlamda gerçekleştirme olanağı sağlayacağını savunur.
Organizasyon içindeki kararlar hiyerarşisinin her düzeyinde, belirli kararların alındığı
karar karmalarının olduğunu ve her düzlem içindeki kararlar karmasının, bir sonraki aşamada
alınan kararları, etkilediğini ifade eden Sirgy, bu kararların bütün hiyerarşik düzlemler için,
aynı standart unsurları içerdiğini vurgular. Bir düzlemin kararlar toplamı, (bu düzlem
organizasyon ya da pazarlama ya da pazarlama iletişimi düzlemi olabilir) kendisinden sonraki
düzlemin süreç ögelerini oluşturur. Örneğin, ürünümüzü, ‘kaliteli bir ürün olarak
yerleştirmeliyiz” kararı, bütün pazarlama çabalarına rehberlik eden stratejik bir karardır. Bu
kararı yerine getirmek için, belirlenen çeşitli pazarlama görevleri, taktik olarak değerlendirilir.
Organizasyonun üst düzeyde aldığı “amaçla’ ilgili kararlar, bu kararları yerine getirecek alt
birimler için, “stratejileri” teşkil etmekte, en alt birimde çalışanlar açısından ise, “taktikleri”
kapsamaktadır. Böylece, sistem modeli, bütün kararların hiyerarşik düzlemdeki her
aşamasının bir tanımlamasını yaparak sistemin bütünleşmesini hedefler. (Bozkurt, a.g.y.: 5758)
Sirgy, bütünleşik pazarlama iletişimi sistem modelinde, sistemin bütün kararlarının
aynı yapıda olmaları ve sistemi oluşturan her aşamada, benzer özellikler göstermeleri
gerektiğini vurgular. Sistemi oluşturan, temel, üç tip karar olduğunu belirten Sirgy, bu
kararları; Amaçlar, Stratejiler ve Taktikler olarak belirtmiştir. Bunlara ek olarak da:
Bütçeleme, Analiz ve Kontrol Etme kararlarını da yukarıdaki kararların alınmasına yardımcı
olan değerlendirme süreçleri olarak sistem modeline dahil etmiştir.
Sistem modelini daha iyi anlamak için, birincil kararlar olarak da adlandırılan, amaç,
strateji ve taktikler ile ikincil kararlar olan bütçeleme, analiz ve kontrol kararlarının
tanımlanmalarında sistemin hangi aşamasında bu kararların alındığına ilişkin bütünleşik
pazarlama amaçlı olarak birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiklerini aşağıdaki şekilde görmek
olanaklıdır. (Şekil 2, Bozkurt, a.g.y: 58)
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9.3.1. Amaçlar
Sirgy, sistem modelinde, amaçları, yöneticilerin genel olarak belirledikleri hedeflerin
niceliksel ifadeleridir. Bu nedenle, amaçlar, hedeflerin niceliksel karşılıklarıdır. (% x olan
belirli bir Pazar payını elde etmeyi sürdürmek gibi) Sistem modelinde, amaçların
belirlenebilmesi, üç süreç içeren bir örgütsel görev olarak tanımlanır.

9.3.1.1. Amaç Ya Da Performans Boyutunun Tanımlanması
Yöneticiler, örgütsel kapasitelerine uygun amaçlar seçmeye çalışır. Sistem modeline
göre, seçilen amaçların, stratejik kararlar ve karmalarla çelişmemeleri gerekmektedir.
Örneğin, “pozisyon koruma” stratejisi için, amaç boyutu; satış ve pazar payıdır. Bununla
beraber pazar payını artırmayla ilgili bir amaç için, alınacak stratejik kararlar, doğrudan “kar”
ile ilintili olduğundan, karlılığı maksimize edecek stratejik kararlar, pazarlama yönetimlerince
alınmaktadır, Buradaki önemli nokta, seçilmiş stratejiye uygun olan, yerinde amaçları
belirlemektir.

9.3.1.2. Her Amaç İle Bağlantılı Çıktıların Ölçümlenmesi
Bir ya da daha fazla amaç tanımlandıktan sonra, yöneticilerin, seçilmiş her amaç
boyutu için, kullanışlı ölçümler tanımlamaları gerekir. Seçilmiş amaç “marka bilinirliliği” ise,
yöneticinin kullanabileceği, geçerli ve güvenilir, endüstride iyi yerleştirilmiş ölçümler
nelerdir? Sadece bu ölçümlerin değil, aynı zamanda da ölçümlere ilişkin normların da
bilinmesi gerekmektedir. Örneğin, “marka bilinirliliği’ amacının, seçildiği düşünüldüğünde,
yönetici alternatif marka bilinirliği ölçümlerini incelemeli ve uygun bir ölçümlemeyi
seçmelidir.

9.3.1.3. Arzu Edilen Düzey Ve Zamanın Tanımlanması
Bir programın, örneğin bir reklam kampanyasının performansını ölçmede kullanılacak
ölçümlerin normlarını bilerek, yönetici, çok belirgin ve niceliksel bir yolla, bir programın
zamanlamasını tanımlayabilir. Tanımlanan amaçlara uygun programların, geçmiş çalışmalarla
karşılaştırılabilmesi için, zaman çerçevesinin de seçilmiş olması gerekir. Örneğin,
karşılaştırılabilir ürün ve reklam kampanyalarıyla yönetilen geçmiş çalışmaların altı aylık bir
zaman çerçevesini kapsamış ise, o zaman planlanan reklam kampanyasının zaman
çerçevesinin de altı ay olması gerekmektedir.

9.3.2. Strateji Ve Taktiklerin Tanımlanması
Sistem modeline göre, strateji ve taktiksel kararlar; işletme üst yönetiminin edindiği
amaçlarla ilgili kararların uygulama süreçlerinde görev alan yöneticilere, aktarma ve iletilme
biçimidir. Organizasyon üst yönetiminin amaç olarak belirlediği niceliksel hedeflerin
gerçekleştirilebilmesi için, kullanılacak araçların planlanması ve bunları uygulayacak alt
kadrolarca gerçekleştirilme hedefleri, strateji ve taktikleri ifade eder.
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Pazarlama iletişimi yöneticisi, pazarlama iletişimine süreç hiyerarşisini uygulamak
için, öncelikle, pazarlama iletişiminin tüm birincil süreçlerini tanımlamalıdır. Pazarlama
iletişiminde iki tür birincil süreç söz konusudur: İşletme aşamasıyla bağlantılı süreçler ve
pazarlama aşamasıyla bağlantılı süreçler. Böylece, işletme düzeyinde bir işletme stratejisi, bir
işletme karması içinde yerine getirilir. İşletme karmasının ögeleri; araştırma ve geliştirme,
mühendislik, üretim, finans, muhasebe, personel ve pazarlamayla ilgili olan örgütsel işlevler
olarak adlandırılmaktadır.
Daha spesifik bir yaklaşımla, yöneticiler tipik olarak bu geleneksel işletme stratejileri
arasından seçim yaparlar: Büyüme, pozisyon sağlamlaştırma, karlılık ve yeni ürün geliştirme.
Bu anlamda, araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, çalışan ilişkileri,
sigorta ve yasalarla ilgili örgütsel kararların, iletişim boyutuyla düşünülmesi gerekir. Böylece,
bir işletme stratejisi işletme karmasının belirli ögelerini vurgulayacak biçimde, işletme
karmasını konfigüre etmeye yönelmektedir. Örneğin, yeni pazarda yeni tüketicilere, en etkili
biçimde pazarlamanın, ürünün faydasını anlatabileceği düşünüldüğünden, büyüme stratejisi
vurgunun, pazarlama üzerinde olması gerektiğini belirtir. Buna karşılık, bir yenilik stratejisi;
araştırma, geliştirme ve mühendisliğin vurgulanması üzerine kurulur.
Sistem modeli; üç tip pazarlama stratejisi içermektedir. Bunlar; farklılık, en ucuz fiyat
ve odaklanmadır. Bu stratejilerden her biri, birkaç konumlandırma yöntemine göre
açıklanmaktadır. Örneğin, farklılık stratejisi; ürün özelliği, makul fiyat, dağıtımcı yeri, farklı
servis, ünlü kişi ya da sözcülerin kullanılması, ürünün sınıfı, rakipler ve ürünün üretildiği ülke
gibi özellikler kullanılarak başarılabilmektedir. Fiyat avantajı yaratan stratejik kararlar ise,
genellikle, düşük fiyat ile konumlandırmayı gerektirmektedir. Odaklanma stratejisi, en
azından üç konumlandırma tekniğini zorunlu kılar: Müşteri faydasıyla konumlandırma,
kullanıcı ya da müşteriyle konumlandırma ve kullanım ve talebe göre konumlandırma.
Bu pazarlama stratejilerinin tamamı, pazarlama karması aracılığıyla yerine getirilir.
Sistem modeline göre, her işletme stratejisi, işletme karmasının farklı bir çeşidini gerektirdiği
gibi, her pazarlama stratejisi de pazarlama karmasının farklı bir modelini gerektirmektedir.
Örneğin; ürün özelliğiyle konumlandırma, üretim ve pazarlama iletişimi kararları aracılığıyla
etkili bir biçimde yapılan bir pazarlama stratejisidir; fiyatla konumlandırma stratejisinde ise,
pazarlama karmasının diğer ögelerinden çok, fiyatın vurgulanmasını gerekir.
Herhangi bir pazarlama iletişimi stratejisi, pazarlama karması; reklam, satış
promosyonu, satış desteği, doğrudan pazarlama, halkla ilişkiler ve yüz yüze iletişim içinde
gerçekleştirilir. Pazarlama iletişimi stratejisi, pazarlama iletişimcisine, iletişim karmasının
belirli ögeleriyle çalışmada rehberlik eder. Örneğin; bilgi verici strateji; basılı reklam, halkla
ilişkilerin belirli formları, satış destekleyici programların belirli formları ve yüz yüze
iletişimle etkili bir biçimde uygulanabilir. Müşteri memnuniyeti stratejisi ise, outdoor
reklamları, satış promosyonu ve doğrudan pazarlamayla etkili bir biçimde uygulanabilir.
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9.3.3. Bütçeleme
Sistem modeline göre, kaynakları, stratejik karmanın ögelerine dağıtmak bir
bütçeleme kararıdır. Yönetici, seçilmiş stratejiyi ve stratejik karmayı yerine getirmek için
hangi kaynakların gerektiğine karar vermek durumundadır. Örneğin; ürünü, televizyon
reklamları aracılığıyla tanıtmaya karar verirken, pazarlama iletişimi yöneticisinin, pazarlama
iletişimi stratejisinin hedefini gerçekleştirmek için, reklam kampanyasının televizyonda yer
almasının, ne kadara mal olacağını hesaplaması gerekir. Bu yöntem, genelde, reklamcılıkta
kullanılan ‘build-up approach (marka bilinirliği yaratma) olarak adlandırılır. Build-up
yaklaşımı, pazarlama iletişimi amaçlarını gerçekleştirmek için, gerekli olan pazarlama
iletişimi programlarının maliyetini hesaplamak için etkili bir biçimde kullanılabilir. Ardından,
yönetici, gerekli olan bütçeyi çıkarmak için ikincil görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm
maliyetlerini hesaplayabilir. Bütünleşik pazarlama iletişimi sistem modeline göre, pazarlama
iletişimi kaynaklarını dağıtma yöntemi, her görev ve taktiğin yüksek derecede planlanan
amaçlarını karşılamak için, etkili bir biçimde oluşturulmuş bir bütçedir.

9.4. İzleme Ve Denetim (Kontrol)
Bütünleşik pazarlama iletişimi sistem modelinde, organizasyonun hiyerarşik
düzlemleri içinde alınan bütün kararların denetimi, geribildirim mekanizmasının kullanımını
içerir. Bir geribildirim mekanizması, ölçülmüş bir çıktının belirlenen amacının altında
olduğunda, bir uyarı sinyali verir. Olumsuz geribildirim, işletme düzeyinde, pazarlama
düzeyinde ve/ya da pazarlama iletişimi düzeyinde olabilir.
Düzeltici hareket, strateji ve/ya da taktikleri değiştirme, bütçe değiştirme ve/ya da
oluşturulmuş amaçları değiştirme biçiminde olabilir. Örneğin; kampanya başlatılmadan 6 ay
önce, marka bilinirliği ölçülüp iletişim amacı, marka bilinirliğinde %70 artış olarak
belirlenebilmekte. 6 ay seçilen yöntemi kullandıktan sonra, çıktılar değerlendirildiğinde,
yönetici, marka bilinirliğinin sadece %30 artış gösterdiğini görebilmektedir. Bu belirlenen
hedeften %40’lık bir negatif sapmadır. Belirli negatif sapmalar; yöneticiyi, düzeltme yapmaya
yöneltmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına göre, bu düzeltmeler; aşağıda
sıralanan hususlardan bir ya da birkaçını içerebilmektedir: (strateji ve taktikleri, bütçeyi ve
amacı değiştirmek). (Bozkurt,a.g.y.:62-63)

9.4.1. Bütçeyi Değiştirmek
Örneğin; bir olumsuz geribildirim nedeniyle pazarlama iletişimi uzmanı, bilgi verici
(düşünen) stratejinin stratejik karmasını uygulamak için, belirlenen mali kaynakların yeterli
olmadığını, daha fazla paraya gereksinim duyulduğunu fark edebilir.

9.4.2. Strateji Ve Taktikleri Değiştirmek
Örneğin; bir olumsuz geribildirim nedeniyle pazarlama iletişimi yöneticisi, belki de
bilgi verici stratejinin, en iyi strateji olmadığını fark edebilir.
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9.4.3. Amacı Değiştirmek
Örneğin; belki de pazarlama iletişimi yöneticisi iletişim kampanyasında belirleyici
olan birtakım şartları hesaba katmada başarısız olduğundan, marka bilinirliğinde %50lik bir
artış beklemek akıllıca olmayabilir. Bu nedenle, pazarlama iletişimi yöneticisi, bir sonraki
kampanyayı planlarken, arzu edilen düzeyi %40’a indirebilir.
Pazarlama ya da işletme düzeyinde, amaçları gerçekleştirmede başarısızlık, pazarlama
iletişimi yöneticisinin benzer düzeltici girişimlerde bulunmasını gerektirir. Pazarlama ya da
işletme strateji ve/ya da taktiklerinin, pazarlama ya da işletme düzeyinde kaynak dağılımı
ve/ya da yerleştirilmiş amaçların değiştirilmesi gerekebilir.

9.5. Analiz Ve Planlama
Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına göre, pazarlama iletişimi yöneticisi, birçok
bilgi toplamakta, bu bilgileri analiz etmekte ve işletme, pazarlama ve pazarlama iletişimi
düzeyindeki kararların verilebilmesi için, bu bilgilerin kullanılmasını sağlamaktadır. Bu
bilgiler, stratejik ve taktiksel kararların alınmasında, amaçların oluşturulmasında ve
kaynakların dağıtımında kullanılır. Analiz ve planlama; pazarlama yöneticisine uygun
bilgileri sağlayarak karar vermesini kolaylaştırır. Örneğin, pazarlama düzeyinde bir
konumlandırma stratejisinin seçimi, durum analizi tarafından kolaylaştırılmaktadır. Burada
yönetici, birçok faktör hakkında bilgi elde eder. Bu faktörler; müşteri demografikleri ve
psikografikleri, rakiplerin markalarıyla bağlantılı olarak tüketicide marka algısı, tüketicinin
ideal ürün algısı ve tüketicinin karar verme ölçütleri gibi başlıklar altında da toplanabilir.

9.6. Pazarlama İletişiminin Bütünleştirilmesi
Sirgy, bütünleşik pazarlama iletişimi sistem modelinde, modeli oluşturan amaç, strateji
ve taktikler, bütçe, izleme ve kontrol ile analiz ve yeniden planlama ögelerini ayrı ayrı
tanımlayarak, bu ögelerin sistem içindeki bütünleşmeye katkılarını incelemiştir. Sistem
modelinin temeli konusunda, bütün bu ögelerin birbirleriyle kuracakları ilişki ve bağlarla
bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına varılacağını savunur. Bütün pazarlama iletişimleri;
işletme içinde verilen çeşitli karar süreçleri arasında güçlü bağlar kurularak
gerçekleştirilebilir. u ilişkilerden bir ya da birkaçı arasında oluşacak uyumsuzluk ise,
bütünleşememeye neden olur.

9.6.1. Başlıca Sistem Bağları

Strateji/amaç/taktikler ve bütçe arasındaki bağ,
İzleme ve kontrol arasındaki bağ,
İzleme/kontrol ve strateji/amaç/taktikler arasındaki bağ,

175

İzleme/kontrol ve amaçlar arasındaki bağ,
İzleme/kontrol ve bütçeleme arasındaki bağ,
Analiz ve planlama arasındaki bağ,
Analiz/planlama ve strateji/amaç/taktikler arasındaki bağ,
Analiz/planlama ve amaçlar arasındaki bağ,
Analiz/planlama ve bütçe arasındaki bağ. (Bozkurt,a.g.y.: 64)
Bu sistem bağlarından birini inceleyerek, bütünleşme sürecinin nasıl
gerçekleşmediğini, daha net bir biçimde görebilmek olanaklıdır. Strateji, amaç ve taktikleri
birleştiren bağ örnek alındığında; işletme stratejisinin “pozisyonu koruma” olduğunu
varsayarsak, rekabetin zorlaştığının ve firmanın pazardaki varolan konumunu savunmanın,
yapılabilecek tek şey olduğunun fark edilmesinden dolayı, böyle bir karar alınmış olabilir.
Bununla beraber işletme amacı, “pazar payını %50 artırmak” olarak belirlenmiştir. Belirlenen
işletme amacı, işletme stratejisi (pozisyon koruma) ile çelişmektedir; yani işletme stratejisi ve
işletme amacı arasında bir bağ yoktur. Özetle, strateji ve taktik arasında uyumsuzluk, sistemin
çökmesi ya da daha spesifik olarak sistemde yer alan önemli bir bağda çökme anlamına gelir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Moore ve Thornson tarafından geliştirilen uygulamaya yönelik Bütünleşik Pazarlama
İletişimi Modeli, Schultz ve ekibi tarafından geliştirilen Bütünleşik Pazarlama İletişimi Mesaj
Modeli ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sistem Yaklaşım Modeli ayrıntılı olarak ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1. Schultz, Tannenbaum ve Lauternborn’un geliştirdikleri
bütünleşik pazarlama iletişimi planlama modeline göre,
markaya bağlı, marka bağımlılığı olmayan ve değişken
tüketiciler olmak üzere üç tip tüketici grubu için farklı
pazarlama iletişimi modelleri, farklı pazarlama iletişimi
araçları karması ve farklı pazarlama iletişimi mesajları
geliştirmek gerekir.
2. Jeri Moore ve Esther Thornson’un geliştirdiği Bütünleşik
Pazarlama İletişimi Planlama Modeli beş adımı içerir.
3. Pazarlama amaçları çerçevesinde, bir markanın sadık
müşterilerine yönelik olarak belirlenecek amaç, ürünü
denetmek ya da test ettirmek iken; rakip marka sadık
kullanıcıları için ise, kullanım düzeyini korumak olabilir.
4. Bütünleşik pazarlama iletişiminin planlanma sürecine
sistem olarak yaklaşan M. Joeseph Sirgy, organizasyon
içindeki bütün kararların, hiyerarşik bir düzlemde
gerçekleştiğini,
bu
kararların,
organizasyonun
üst
yönetiminden alt yönetime ve alt yönetimden üst yönetime
doğru iletildiğini belirtir.
5. Sirgy tarafından geliştirilen Sistem modeli; üç tip
pazarlama stratejisi içermektedir. Bunlar; farklılık, en ucuz
fiyat ve konumlandırmadır.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6. Aşağıdakilerden hangisi satın alma çemberi olarak adlandırılan süreçte yer almaz?
A) Tercih etme
B) Satın alma
C) Kullanma
D) Müşteri memnuniyeti
E) Reklam
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7. Hangi mesajın hangi iletişim temas noktalarına iletilmesi gerektiği ve bu
noktalardaki çalışmalar için işletme kaynaklarının nasıl planlanacağı sorularına yanıtlar
bulmak Jeri Moore ve Esther Thornson’un geliştirdiği Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Planlama Modeli’ne göre hangi adımda gerçekleştirilir?
A) Pazarı tanımlama
B) Satın alma davranışları aşamasına göre pazar bölümlenmesi
C) Mesajların ve iletişim araçlarının kendi amaç bölümlemelerinde tanımlanması
D) Kaynak dağılımı
E) Program etkinliğinin değerlendirilmesi
8. Ürünün kullanıcılarıyla ilgili demografik, psikografik, satın alma alışkanlıkları ve
satın alma geçmişlerini kapsayan bilgi toplaması Schultz, Tannenhaum ve Lauternborn’un
geliştirdikleri planlama modelinin hangi aşamasında gerçekleştirilir?
A) Bölümleme
B) Veri tabanı geliştirme
C) Deneyim sağlama
D) Etkileşim noktaları
E) Marka ağları
9. Sistem modeli aşağıdaki hangi pazarlama stratejilerini içermektedir?
A) Farklılık, en ucuz fiyat, odaklanma
B) Güvenilirlik, imaj, itibar
C) Konumlandırma, servis, rekabet
D) Dağıtım, itibar, araştırma
E) Dağıtım, karlılık, büyüme
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10. Sistem modelinde yer alan, farklılık stratejisi aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) Ürün özelliği
B) Makul fiyat
C) Düşük fiyat
D) Farklı servis
E) Ürünün sınıfı

Cevaplar: 1 D, 2 D, 3 Y, 4 D, 5 Y, 6 E, 7 D, 8 B, 9 A, 10 C
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10. PAZARLAMA İLETİŞİMİ YOLUYLA HEDEF KİTLENİN
TUTUM VE DAVRANIŞLARINI ETKİLEMEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Pazarlama İletişimi Yoluyla Hedef Kitlenin Tutum Ve Davranışlarını Etkilemek
10.1. İkna Edici İletişim Süreci Olarak Pazarlama İletişimi
10.2. Tutum Kavramı Ve Tutumların Oluşum Süreci
10.3. Pazarlama İletişimi Yoluyla Hedef Kitle Tutum Ve Davranışlarının Etkilenmesi
10.4. Sıklık ve Tekrar
10.5. İletinin Birey Tarafından Algılanmasını Etkileyen Diğer Unsurlar
10.6. Hedefin Özellikleri
10.7. Ortamın Özellikleri
10.8. Tutum Değişimine İlişkin Üç Süreç
10.9. Pazarlamada Tüketici Davranışının Önemi
10.10. SES 2006 Nedir? Ne Değildir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Öğrenme süreci ve mekanizmasına ilişkin farklı kuramlar ve modeller geliştirilmiştir.
Bunlardan “etki-tepki” modelini açıklayınız?
2. Pazarlama iletişimi yoluyla hedef kitle tutum ve davranışları nasıl etkilenir?
3. İletinin yapısal özellikleri nasıl olmalıdır?

183

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama iletişimi yoluyla Pazarlama iletişimcileri, ikna
hedef kitlenin tutum ve edici iletişim yöntemlerinden
davranışlarını etkilemek
yararlanarak
tüketicilerin
tutum
ve
davranışlarını
değiştirmeye ve onları kendi
kurum ve ürünlerine yönelik
olumlu tutum ve davranışlara
yöneltmeye çalışılacak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Günümüzün rekabet
ortamında işletmelerin daha
iyi pazarlama plan ve
programları
gerçekleştirebilmeleri
sayesinde tüketici davranış
biçimlerinin analiz edilmesi
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar








İkna edici iletişim
Tutum
Etki-Tepki Modeli
Motivasyon Teorileri
Öğrenme süreci
Uyarıcılar
Tüketici davranışı

185

Giriş
Pazarlama İletişimi bir ikna edici-etkileyici-iletişim süreci olarak incelenmelidir.
Pazarlama iletişimcileri, ikna edici iletişim yöntemlerinden yararlanarak tüketicilerin tutum ve
davranışlarını değiştirmeye ve onları kendi kurum ve ürünlerine yönelik olumlu tutum ve
davranışlara yöneltmeye çalışmaktadırlar. Bu bağlamda, öğrenme süreci ve mekanizmasına
ilişkin farklı kuramlar ve modeller geliştirilmiştir. Bunlardan “etki-tepki” modeli, Pazarlama
İletişimi çabaları açısından büyük önem taşımaktadır.
Pazarlama iletişimi modelini göz önüne alarak, tutumların değişmesinde başlıca dört
ögenin özelliklerinin önem kazandığı görülmektedir: Kaynağın özellikleri, İletinin özellikleri,
Hedefin özellikleri ve Ortamın özellikleri. Bu ögelerin karşılıklı etkileşimi hedefin tutum
değişikliği üzerinde önemli rol oynar.
Pazarlama iletişimcileri, izleyicileri (hedefi) gereksinmelerinden haberdar ederek ve
ürünlerin bu gereksinimleri doyuracak niteliğe sahip olduğunu vurgulayarak istek yaratmaya
çalışırlar. Tüketicileri harekete geçiren, özellikle pazarlama alanında etkisini duyuran
motivasyon teorileri mevcuttur. Bunlar içinde en çok kabul gören üç teori, Sigmund Freud,
Abraham Maslow ve Frederick Herzberg’e ait olup, tüketici analizi ve pazarlama stratejileri
açısından aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Günümüzün rekabet ortamında işletmelerin daha iyi pazarlama plan ve programları
gerçekleştirebilmeleri tüketici davranış biçiminin analiz edilmesine bağlıdır. Pazarlama
yöneticilerinin kimlerin nasıl, ne zaman, nerede ve niçin satın aldıklarım öğrenmek için sık
sık tüketici davranışlarını saptamaya çalışan araştırma sonuçlarına başvurmaları
gerekmektedir. Tüketici davranışının incelenmesinin temel amacı, tüketicinin satın alma ya da
almama nedenlerini ortaya koyabilmektedir. Tüketici davranışlarını açıklayan modeller iki
farklı yaklaşımla ele alınıp sınıflandırılabilir. Birinci yaklaşım, tüketici davranışlarını
güdülere dayalı olarak davranış nedenlerini açıklayan, açıklayıcı tüketici davranış
modelleridir. Bu modellere klasik modeller denilir. İkinci yaklaşım ise tüketici davranışlarının
nasıl oluştuğunu gösteren modellerdir. Bu modellere de tanımlayıcı ya da çağdaş tüketici
davranış modelleri denir.
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10.1. İkna Edici İletişim Süreci Olarak Pazarlama İletişimi
Pazarlama İletişimi, işletme tarafından sunulan ürün ya da hizmet hakkında, ortak bir
anlam oluşturabilmek için yapılan çabaları içerir. Pazarlama yöneticisinin pazarda ürünü için
dikkat çekme ve olumlu tutum oluşturma amacıyla giriştiği iletişim çabalarıdır Pazarlama
İletişimi. Pazarlama İletişiminde bu nedenle bilgi verme yoluyla iletişim gerekli olmakla
beraber yeterli değildir. Pazarlama İletişimi hedef tüketicileri ürün ya da hizmet hakkında
bilgilendirmeyi, onların tutum ve davranışlarını istenen yönde güçlendirmeyi; tersi yönde ise
bunu değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni bir tutum ve davranışı oluşturmayı hedefler.
Demek ki; Pazarlama İletişimi bir ikna edici-etkileyici-iletişim (persuasive
communication) süreci olarak incelenmelidir.
İkna edici iletişim; bir kişi ya da grubun, başka kişi ya da grupların tutumlarını
belirleyip biçimlendirerek, denetim altına almak ya da değiştirmek için giriştiği bilinçli bir
iletişim etkinliğidir.

10.2. Tutum Kavramı Ve Tutumların Oluşum Süreci
Tutum, bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve
davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir. Tutum doğrudan gözlenebilen bir
özellik değildir. Ancak, bireyin gözlenebilen davranışlarında dolaylı olarak varsayılan ve o
bireye atfedilen bir eğilimdir. Psikolojik obje, birey için bir anlam taşıyan, bireyin farkında
olduğu herhangi bir nesnedir. Bu, herhangi bir eşya, bir birey ya da bireyler topluluğu
olabileceği gibi mutluluk, mutsuzluk, tanrı gibi soyut kavramlar da olabilir. Tutum, bireyin
düşünce (Bilişsel öge, cognitive component), duygu (duygusal öge, affective component) ve
davranışlarını (davranışsal öge, connitive component) birbirlerini uyumlu kılarak etkiler.
Genellikle birbirleriyle uyum içinde bulunan bu üç etken, tutumun ögeleri olarak tanımlanır.
Tutumlar, öğrenme yoluyla kazanıldığına ve davranışı ortaya çıkardığına göre, tutumların
değiştirilmesi yoluyla davranışlarda da değişiklik yapabilmek olasıdır.
Pazarlama iletişimcileri, ikna edici iletişim yöntemlerinden yararlanarak tüketicilerin
tutum ve davranışlarını değiştirmeye ve onları kendi kurum ve ürünlerine yönelik olumlu
tutum ve davranışlara yöneltmeye çalışmaktadırlar. Tutumların kaynakları, tutumların
oluşmasında rol oynayan etkenlerdir. Temel tutumlar ilişkilendirme (association), tutum
konusu obje ile ilgili doğrudan deneyim ve başkalarından öğrenmedir. Birey, belli bir tutum
konusu ile olumlu-olumsuz; ödüllendirici-cezalandırıcı olayları ilişkilendirir; bir tutum
konusuyla karşılaşınca, ya kendi deneyimleri sonucu bilgi edinir ya da belli bir tutum konusu
hakkında dışarıdan bilgi edinir. Bunların her biri öğrenme süreçleriyle yakından ilgilidir.

10.2.1. Etki-Tepki Modeli
Öğrenme süreci ve mekanizmasına ilişkin farklı kuramlar ve modeller geliştirilmiştir.
Bunlardan “etki-tepki” modeli, Pazarlama İletişimi çabaları açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu modele göre, etki ya da uyarıcı (ileti), kişinin duyacağı, sezeceği, göreceği
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herhangi bir (ses. söz, şekil…) etken olup, tepki de buna göstereceği içsel ya da dışsal
davranıştır. Belirli bir uyarıcı sürekli tekrarlanarak belirli bir tepki yaratabilir ve pekiştirebilir.
İnsan davranışlarının etki-tepki ve tekrarlama-pekiştirme yoluyla açıklanması pazarlama
iletişimcilerine hedef tüketicileri güdülendirme konusunda önemli ipuçları vermektedir.

10.3. Pazarlama İletişimi
Davranışlarının Etkilenmesi

Yoluyla

Hedef

Kitle

Tutum

Ve

Pazarlama yöneticisi üç amaçla ikna edici iletişime yönelmektedir:
1. Hedef kitlede yeni bir tutum geliştirmek,
2. Hedef kitlenin var olan tutumunun şiddetini arttırmak,
3. Hedef kitlenin var olan tutumunu değiştirmek.
İletişimin bireyler üzerinde olumlu tutum yaratma ve satın alma tepkisini sağlamadaki
başarısı hiç kuşkusuz iletişimci, ileti, kanal ve hedef (alıcı) niteliklerinin karşılıklı
etkileşimine bağlıdır. Tüketicileri etkin bir iletişimi gerçekleştirme amacında olan pazarlama
yöneticisi söz konusu iletişim ögelerinin niteliklerini iyi bilmek zorundadır. Her bir iletişim
ögesinin iletişim sürecine etkisi, hedefe bağlı olarak açıklanabilir. İletişim sürecinin amacı,
kaynağın gerçekleştirmek istediği iletişimin hedef tarafından doğrulanmasıdır.
Pazarlama iletişimi modelini göz önüne alarak, tutumların değişmesinde başlıca dört
ögenin özelliklerinin önem kazandığı görülmektedir:
1. Kaynağın özellikleri
2. İletinin özellikleri
3. Hedefin özellikleri
4. Ortamın özellikleri
Bu ögelerin karşılıklı etkileşimi hedefin tutum değişikliği üzerinde önemli rol oynar.

10.3.1. Kaynağın Özellikleri
Hedefte tutum değişikliği yaratma sürecinde; iletinin kim tarafından verildiği, iletinin
hangi kaynaktan alındığı önemlidir. Pazarlama İletişimi kaynağına ilişkin özellikler:
•İnanırlık: Kaynağın saygılığı ve güvenirliği
•Sevilme
•Benzerlik
•Seçilebilirlik
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10.3.2. İletinin Özellikleri
Ürünler, markalar ve firma imajı gibi işletme çabaları, iletişim sürecinde sözlü ya da
sözlü olmayan simgeler karışımından oluşan iletiler aracılığıyla tüketiciye iletilmektedir.
İletişimci tarafından hedef alınan anlamı iletebilen ve hedefin dikkatini çekmeyi başarabilen
bir ileti etkin olarak tanımlanır.

10.3.2.1. Düşünceler Seti
Schramm, etkin ileti unsurlarına ilişkin bir ölçüt geliştirebilmek için dört temel
düşünceden oluşan bir set oluşturmuştur: Düşünceler Seti.
1. İletinin hedef izleyicinin dikkatini çekmesi,
2. İletinin gerek alıcının gerek kaynağın deneyim alanına giren simgeleri içermesi,
3. İletinin, alıcının temel gereksinimlerini uyarması ve bunları doyuma ulaştıracak
potansiyele sahip olması,
4. İletişimci tarafından önerilen gereksinmelerin karşılanma biçiminin alıcının
toplumsal durumu ile kabul edilebilir olması.
Etkin bir iletinin hazırlanmasında gereksinimlerin öneminin vurgulanması ve
incelenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda;
•Gereksinimi uyarma özelliği
•İletinin yapısal özellikleri
•Sıklık ve tekrar önem kazanmaktadır.

10.3.2.2. Gereksinimi Uyarma Özelliği
Gereksinim, bireyin sahip olması gereken bir şey, istek ise tanımlanmış
gereksinimlerin ötesinde, bireyin tercihini belirtir. Pazarlama iletişimcileri, izleyicileri
(hedefi) gereksinmelerinden haberdar ederek ve ürünlerin bu gereksinimleri doyuracak
niteliğe sahip olduğunu vurgulayarak istek yaratmaya çalışırlar. İletişimcinin becerisi,
tüketiciyi eyleme geçirecek doğru güdülerin saptanması konusunda önem kazanmaktadır.
Güdüler bu anlamda, tanımlanmış gereksinmeleri doyurmayı hedef alan eyleme geçiricilerdir.
Gereksinmeler; fizik yapısal, ruhsal, toplumsal ve birincil, ikincil olmak üzere çeşitli sınıflara
ayrılır.

10.3.2.2.1. Motivasyon Teorileri
Tüketicileri harekete geçiren, özellikle pazarlama alanında etkisini duyuran
motivasyon teorileri mevcuttur. Bunlar içinde en çok kabul gören üç teori, Sigmund Freud,
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Abraham Maslow ve Frederick Herzberg’e ait olup, tüketici analizi ve pazarlama stratejileri
açısından aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

10.3.2.2.1.1. Sigmund Freud’un Güdüleme Teorisi
Freud, insan davranışlarında etkili olan psikolojik güçlerin büyük ölçüde bilinçsiz
olduğunu varsayar ve kişilerin kendilerini harekete geçiren güçlerin farkında olmadıklarını
savunur. Freud’a göre insanlar yaşamları boyunca baskı altında tuttukları güdülere sahiptirler.
İnsanların çoğu zaman farkına dahi varmadıkları bu güdülerin yok edilmesi ve tümüyle
kontrol edilmesi olanaksızdır. Örneğin bir kişinin diz üstü bilgisayar satın alması, çocuğunun
eğitimine katkıda bulunmak, çağa ayak uydurmak ya da belirli bir statüyü işgal ettiğini belli
etmek için olabilir. Kişilerin farkında olmadığı bu güçlerin pazarlama yöneticilerince farkına
varılması etkin pazarlama karması stratejilerinin geliştirilmesini sağlayacaktır.

10.3.2.2.1.2. Maslow’un
Hiyerarşisi Teorisi

Güdülenme

Teorisi

(1943)/İhtiyaçlar

Maslow’a göre her bireyde gereksinimler değişik şiddetlere sahip olabilir ve
ihtiyaçların giderilme arzusuyla bireylerin içinde bulunduğu sosyo-psikolojik ve sosyokültürel durum arasında ilişki vardır. İnsan duyduğu ihtiyaçlar, fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik
ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçlar, saygı görme ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
olmak üzere beş düzeyde sınıflanmıştır.
Sınıflandırma basamağının en altında fizyolojik ihtiyaçlar yer alırken en üstte kendini
gerçekleştirme ihtiyacı yer almaktadır. Maslow’a göre insanlar fizyolojik ve güvenlik
ihtiyaçlarını tatmin etmedikçe sosyal ihtiyaçlarının eksikliğini hissetmeyeceklerdir. Örneğin
aç bir insan (ihtiyaç 1) sanat dünyasındaki son gelişmelere ilgi göstermez (ihtiyaç 5), veya
başkası tarafından nasıl göründüğü (ihtiyaç 3 veya 4), veya temiz hava soluyup solumadığı ile
ilgilenmez (ihtiyaç 2), ama kişi yeteri kadar yiyecek ve içecek sahibi ise bir sonraki sırada
gelen en önemli ihtiyacını karşılama eğiliminde olacaktır. Maslow’un ortaya koyduğu teori
pazarlamacılara çeşitli ürünlerin planlara, hedeflere ve tüketicilerin yaşamına nasıl uyum
sağlayacağını anlama olanağı sunmuştur.
Maslow bu anlamda gereksinmeleri/intiyaçları hiyerarşik olarak sınıflandırmış
bulunmaktadır. Bu teoriye göre bireyin davranışlarında iki ana çıkış noktası vardır: Birincisi,
her davranış belli bir ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. İkincisi ise bu ihtiyaçların bir hiyerarşisi
vardır. Bu hiyerarşideki kademeleri/düzeyleri yeniden sıralayacak olursak:
•Fizyolojik-Psikolojik gereksinimler: Temel içgüdüsel ihtiyaçlardır. Yemek, içmek,
uyumak, solumak, seks gibi,
•Güvenlik gereksinimi: Can ve mal varlıklarının korunması ihtiyacı,
•Sevgi, sevecenlik gereksinimi: Sevme, sevilme, bir gruba mensup olma,
yardımseverlik, şefkat gibi,
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•Saygınlık gereksinimi: Sevmek, sevilmek dışında bireylerin kendilerine saygı
duyulması ihtiyacı. Tanınma, sosyal statü sahibi olma, başarı elde etme, takdir edilme gibi...
•Kendini gerçekleştirme gereksinimi: Alt kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşıladıktan
sonra kendini geliştirmek, zorlu hedefleri başarmak ve kapasiteyi artırmak gibi idealleri ve
yetenekleri gerçekleştirme ihtiyaçları duyulur.
•(Maslow'un ölümünden önce altıncı basamak olarak "Topluma Katkı gereksinimi"ni
de eklediği söylenmektedir.)
Buna karşın, Webster, sekiz gereksinim sınıfı saptamıştır:
•Yemek ve içmek,
•Refah,
•Karşı cinsi etkileme,
•Korku ve tehlikelerden uzak kalma,
•Üstün olma,
•Toplumsal olma,
•Daha fazla hayatını yaşama gibi istekler…

10.3.2.2.1.3. Herzberg’in Güdülenme Teorisi
Herzberg’in ikili faktör teorisi güdüleri, tatmin sağlayan güdüler ve tatminsizliğe
neden olan güdüler biçiminde iki ana grupta ele alınabilir. Tatminsizliğe neden olan ve sağlık
faktörleri olarak nitelendirilen ücret, saygınlık, emniyet, iş koşulları, yan ödemeler, siyaset,
yönetim uygulamaları ve kişilerarası ilişkiler gibi koşulların yetersizliği çalışanların tatminsiz
kalmasına neden olmakla birlikte, bunların iyi olması kişilerin güdülenmesi sonucunu
doğurmayacaktır. Buna karşılık, başarı duygusundan zevk alma, sorumluluk üstlenme,
gelişme gibi faktörler kişilerin tatminini sağlayan güdüleyici etmenler/faktörler olarak
karşımıza çıkacaktır.
Bu teori pazarlamacılara iki önemli bilgi sağlamıştır.
1) Pazarlamacılar, satın alıcıların tatminsizliğine neden olacak olgulardan
kaçınacaklardır. Örneğin satış sonrası hizmetlerde ve bu hizmetler içinde
değerlendirebileceğimiz garanti koşullarındaki eksiklik tatminsizliğe neden olan faktörlerdir.
2) Pazarlamacılar, satın alıcıların tatmin olmasını ve işletmeye, ürüne ya da markaya
bağlanmasını sağlayacak faktörleri belirleyip pazarlama stratejilerini hazırlamak
durumundadırlar.
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Bu ve diğer güdülenme teorilerinde elde edilen bilgilerden yararlanarak, pazarlama
yöneticileri tüketicilerin satın alma davranışlarında rol oynayan güdüleri belirleyebilir ve
tüketicileri harekete geçirebilir. Tüketicilerin yönlendirilmesinde akılcı/rasyonel/ussal güdüler
kullanılabileceği gibi duygusal güdülerden de yararlanılır. Örneğin tüketim mallarının reklam
mesajları oluşturulurken daha çok duygusal güdüler ön planda tutulurken, endüstriyel
malların reklamlarında rasyonel güdülere başvurulur.

10.3.3. Algılama
Bir diğer psikolojik değişken olan algılama ise bireyin beş duyusu aracılığıyla
kendisine ulaşan bilgileri seçmesi, düzene koyması ve yorumlayıp anlamlı bir görüşe
varmasıdır. Algılama iki yönlü bir süreçtir. Güdüler ve tutumlar, algılamayı etkileyeceği gibi
algılama da güdüleri ve tutumları etkiler. Algılama, seçme, düzen koyma ve yorumlama
basamaklarını kapsayan üç aşamalı bir süreçtir. Bu süreçten hareketle algılamada üç tür
seçmeden söz edilebilir;

10.3.3.1. Seçici Kabul
Bireyler duyularına gelen bilgilerin farkındadırlar ve dikkatlerini kendilerini en fazla
uyaran faktöre odaklarlar. Dolayısıyla pazarlamacının vereceği mesaj, kişinin dikkatini
çekecek biçimde hazırlanmalıdır.

10.3.3.2. Seçici Çarpıtma
Bireyler kendilerine ulaşan bilgi girdilerini değiştirerek ya da çarpıtarak algılarlar. Bu
durum, kişinin aldığı bilginin duygu ve inançlarıyla uyuşmadığı durumlarda görülür.

10.3.3.3. Seçici Hatırlatma
Bireylerin yalnızca sahip oldukları inanç ve tutumları destekleyen bilgi ve mesajları
hatırlamaları, görmeleri ve duymalarıdır. Algılama sürecinin ikinci aşaması bilgi girdilerinin
düzene sokulmasıdır. Bu aşamada birey zihnine gelen bilgi girdilerini değişik anlamlar
çıkaracak biçimde yorumlayabilir. Bu durum bireyin zihninde karışıklığa neden olabilir.
Karışıklık algılama sürecinin üçüncü aşamasında giderilebilir. Örneğin bir ürünün
ambalajında ya da içeriğinde değişiklik yapılacaksa bunun tüketiciye iyi anlatılması gerekir.
Ancak böylelikle tüketici yorum yaparak karışıklıktan kurtulacaktır. Bu süreçte
pazarlamacılara büyük görevler düşmektedir. Ürünün tüketici zihninde doğru
konumlandırılması açısından bu süreç önemlidir.
Pazarlamacılar ürün ve hizmetlerine dikkat çekip, gönderdikleri iletilerin tüketiciler
tarafından algılanmasına çalışırlar. Tüketiciler kendilerine gelen uyancılardan ancak
algılamayı arzuladıklarını bilinçli olarak farkına varabilmektedirler. Daha önce kullandıkları
ürün ve hizmetten memnun olmuş ve belirli bir markanın bağımlısı olmuş tüketiciler rakip
marka iletilerine karşı algısal perdelerini kapatacaklardır. Yeni pazarlama strateji ve
taktikleriyle algısal perdeyi kaldırmak pazarlama yöneticilerine düşen zor bir görevdir. Bu zor
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görevin gerçekleştirilmesinde pazarlama yöneticileri özellikle tutundurma stratejilerini
planlarken algılamanın içeriğinde yer alan duyum, simgesel ve duygusal süreçleri dikkate
alırlar. Duyum süreçleri, uyancıların beş duyu organı ile algılanmasıdır. Simgesel süreçler,
uyarıcının tüketicinin belleğinde bir imaj yaratmasıdır. Duygusal süreçler ise uyarıcı ile ilgili
hoşlanma düzeyini belirtir.
Algılama sürecinde olduğu gibi inanç ve tutumlar da, bireyin çeşitli eylemlerini
biçimlendirip, satın alma davranışına yön verir. Bireyin herhangi bir şey hakkında
nitelendirilmiş düşüncelerine kanı, bireylerin bir fikir ya da nesneye karşı daha kalıcı
değerlendirme, yaklaşım ve eylemlerine de tutum denir.
Tutum inançları da etkiler. Tutumların oluşmasında, bireyin geçmişteki deneyimleri,
aile ve yakın çevresiyle olan ilişkileri ve ayrıca kişilikleri önemli rol oynar. Tüketicilerin
ürünlere olan tutumları, pazarlama yönetimleri için önemlidir. Tutum ile çeşitli nesneler,
düşünceler, insan belleğinde olumlu ya da olumsuz biçimde nitelendirilerek gruplandırılır. Bu
açıdan pazarlama yöneticileri, etkili reklam ve diğer tutundurma çabalarıyla tüketicilerin
kendi işletme, ürün ya da markalarına olumlu tutum geliştirmeleri ya da işletme, ürün ve
markalarının tüketicilerin tutumuna uymasını sağlamaya çalışırlar. Eğer tüketicide bir
işletmenin ürününe ya da markasına karşı olumsuz tutum yerleşmişse, işletmenin yaşamını
sürdürmesi zorlaşacaktır. Çünkü, algılamada olduğu gibi inanç ve tutumları da değiştirmek
zordur.
Tüketicinin işletme ve mamullerine karşı tutumu, pazarlama stratejisinin başarısı ya da
başarısızlığı açısından önemli olduğu için pazarlama yöneticilerinin zaman, zaman
tüketicilerin ürünlerine olan tutumlarını ölçmeleri gerekmektedir. Tüketicilerin tutumlarının
belirlenmesinde pazarlama yöneticileri değişik yöntemler kullanmaktadırlar. Satışçılar
aracılığıyla doğrudan tüketici görüşlerini sorma, araştırmacılar kullanıp, geliştirilmiş bazı
tutum ölçek testlerini uygulama ve bazı motivasyon araştırmalarıyla tüketicilerin tutumlarının
ölçülmesi gerekmektedir.

10.3.3.4. Öğrenme Süreci
Özellikle satış geliştirme çabaları için psikolojik değişkenler içinde en yararlı olan
öğrenme sürecidir. Daha önceden bilinmeyenin bilinir hale gelmesine öğrenme denir.
Öğrenme, deneyimler sonucu bireyin davranışlarında meydan gelen değişmeyi açıklar. Pek
çok insan davranışı öğrenilme sürecine dayanmaktadır. Öğrenme kuramcıları öğrenme
sürecinin dürtü, yön verici, yanıt ve pekiştiriciler arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıktığına
inanmaktadırlar. Dürtü bireylerin içinden gelen ve onları eyleme yönelten güçlü uyancılardır.
Yön verici ise dürtüye verilecek yanıtın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşeceğinin
biçimlenmesine yardımcı olan çevreden ya da bireyden kaynaklanan daha zayıf uyarıcılardır.
Yanıt, bireyin dürtüye ve yön vericilere olan tepkileridir. Pekiştirme ise, aynı tür uyarıcıların
bireyde her zaman aynı tepkileri yaratmasıdır.
Örneğin, tüketici, Nokia marka diz üstü bir bilgisayar aldı. Eğer tüketicinin bu
konudaki deneyimleri tatmin edici olursa, bilgisayarlara ve Nokia’ya karşı düşünceleri olumlu
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yönde güçlenecektir. Daha sonra tüketici yazıcı almak isterse, Nokia’nın iyi bilgisayar
yapıyor olduğu düşüncesi yazıcıda da iyi üretim yaptığı varsayımını yapmasına neden
olabilecektir. Diğer bir değişle, benzer durumlar için deneyimler, tüketiciyi genelleme
yapmaya itecektir. Genellemenin karşıtı ise ayrımcılıktır. Ayrımcılık kişinin benzer
durumlarda farklılıkların söz konusu olabileceğini öğrenmesi ve buna göre cevap vermesi
anlamına gelir.
Öğrenme teorisi pazarlamacılara ürünlere yönelik talebin güçlü motivasyon işaretleri
ya da olumlu güçlendirmelerle arttırabileceğini öğretmiştir. Bu yüzden, pazarlama
yöneticileri, pazara girerken bağlılığı göz önünde bulundurarak, rakiplerin kullandığı
güdüleyicileri kullanmayı tercih edebilecekleri gibi; markayı yeniden tasarlama yoluna gidip,
farklı güdüleyicileri takım oluşturarak, değişim yaratmayı da tercih edebilirler.
Öğrenme modeliyle unutma ve seçicilik kavramları da açıklanmaktadır. Ürünün
kullanılmaması durumunda unutma ortaya çıkacaktır. Ev hanımları özellikle dayanıksız
tüketim mallarında alıştığı marka yerine başka bir markayı elinin altında görürse satın alma
davranışını bu markaya kaydırabilir. Bu durumda, bu tip malları üretici ya da dağıtıcı
işletmelerin market raflarında daha fazla yer almasını sağlama yönünde çaba sarf etmeleri,
raflarda yer kapabilmek amacıyla aracılara yönelik satış geliştirme stratejileri oluşturmaları
gerekmektedir. Seçicilik ise, tüketicilerin uyaranlar arasındaki farkları tanıyıp tepkilerini buna
göre ayarlamalarıdır. Sadakatin ve marka tercihinin yaratılmasında seçicilik kavramı önemli
bir rol oynamaktadır.

10.3.3.5. Uyarıcılar
Bireylerin gereksinimlerine bağlı olarak uyarıcıları sınıflandırmak olanaklıdır çünkü
birey gereksinimini giderecek değişik uyarıcıları isteyecektir. Bu nedenle ileti içeriğinde en
uygun uyarıcının seçimi yoluna gidilmelidir. Uyarıcılar;
•Ussal,
•Duygusal,
•Tehdit edici ve korku verici,
•Güldürü unsuru taşıyan,
•Çağrı unsuru taşıyan olarak sınıflandırılabilir.

10.3.3.5.1. Ussal Ve Duygusal Uyarıcılar
Belirli bir kanıta ve mantığa dayalı olan unsurlar olan ussal uyarıcılardır. Fiyat,
kullanım maliyeti, dayanıklılık, servis gibi ürün özellikleri kanıt ve mantığa dayalı konuları,
bireyi duygusal açıdan etkilemeye yönelik duygusal uyarıcılar ise güvenlik, rahatlık, eğlenme
gibi konuları kapsar.
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İletide duyu organlarına yöneltilen etmenler arasında bir uyum ve eşgüdüm
sağlanmalıdır. İletiye baktığı halde görmeyen, duyduğu halde dinlemeyen bireyler olabilir.
Duygusal uyarıcılar, ussal uyarıcılardan daha dikkat çekicidir ve bireyin iletiyle
ilgilenmesini sağlar. Duygusal uyarıcılar farklı bireylerde farklı algılama ve yoruma neden
olabileceği için, pazarlama iletişimcisi iletilerini hazırlarken seçeceği duygusal uyarıcılara
özellikle dikkatini yöneltmelidir. Duygusal uyarıcıların anlaşılması ve okunması daha
kolaydır. Ussal uyarıcılar ise iletinin benimsenmesinde daha etkindir. Eğitim düzeyi yüksek
olan bireyler üzerinde ussal uyarıcılar, eğitim düzeyi düşük olanlarda ise duygusal uyarıcıların
daha etkin olduğu söylenebilir. Hedefin özelliklerinin yanı sıra ürünün türü de bu uyarıcıların
etkinliklerini değiştirebilmektedir.

10.3.3.5.2. Tehdit Edici Ve Korku Verici Uyarıcılar
Temel amaç, bireyin kendini koruma gereksinimi hatırlatarak, iletiyle sunulan ürün ya
da hizmetin çözüm olduğu vurgulanmasıdır. Yaklaşımda, iletinin vurguladığı gereksinmenin
karşılanmasıyla ilgili olarak, bireyin psikolojik sisteminde bir gerilim yaratılır. Sonuçta da, bu
gerilimden kurtulmak için kişinin iletiyle önerilen çözümü diğer seçeneklere oranla daha
kolay benimseyeceği umulur. Genellikle iletide tehdit ve korkunun tonu arttıkça bireyin daha
fazla endişe duyacağı ve önerilen çözümü kolaylıkla benimseyeceği öne sürülmüştür. Oysa,
bu durum, bireyi psikolojik savunma önlemleri almaya da itebilir. Bu gerilimi birey, seçici
algılamaya giderek algıyı çarpıtabilir, görmezlikten gelebilir ve iletiyi reddeder.

10.3.3.5.3. Güldürü Unsuru Taşıyan Uyarıcılar
Güldürü unsuru taşıyan uyarıcıların kullanımı, iletinin algılanmasında hedef
tüketicinin daha az bir psikolojik direnç göstereceği prensibine dayanmaktaysa da dikkati
üründen çok iletinin kendisine yöneltebileceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Çünkü
bunun sonucunda ileti, pazarlama iletişimcisi ile Pazar arasında bir araç olmaktan çıkarak,
kendi başına bir eğlence biçimine dönüşmektedir. Sonuç olarak, iletinin asıl hedefi olan
pazarla ürün arasındaki simgesel ilişkinin düzenlemesi işlevi zarar görür. Ayrıca, güldürü
unsurunun grup davranışlarına, standartlarına ve temel satış vaatlerine ters düşmemesi ve
onlara zarar vermemesi de önemlidir.

10.3.3.5.4. Çağrı Unsuru Taşıyan Uyarıcılar
Çağrı unsuru taşıyan uyarıcılar bireyin bir gruba ait olma istemini etkilemeye
yöneliktir. İletilerde, genellikle ürün ya da hizmetin büyük bir kitle tarafından benimsendiğini
vurgulayarak, izleyicide söz konusu ürün ya da hizmeti kullanmaya yöneltme amacı güden
uyarıcılar, çağrı unsuru taşıyan uyarıcılar olarak tanımlanır.
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10.3.4. İletinin Yapısal Özellikleri
İletiyle verilmek istenen anlam, iletinin unsurları olan uyarıcıların yanı sıra, iletinin
oluşturulma biçiminin de bir işlevidir ve iletinin yapısı iletişime karşı oluşan tepkiyi değişik
biçimlerde etkileyebilir.
Tek yönlü ve Çift yönlü iletiler
Ürün ya da hizmete ilişkin olumlu ve olumsuz özelliklerin iletide verilmesine bağlı
olarak, eğer iletişimci iletide yalnızca ürün ya da hizmetin olumlu yönlerini vurguluyorsa,
iletiye tek yönlü ileti; olumlu ve olumsuz yönlerini birlikte vurguluyorsa, iletiye çift yönlü
ileti denir. Tek yönlü iletiler;
•Alıcılar başta iletişimciye karşı olumlu tutumlar besliyorsa,
•Eğitim düzeyleri görece düşükse,
•Yüz yüze olan kişisel kanallardan iletiyi alıyorlarsa yararlıdır.
Çift yönlü iletiler,
•Alıcılar iletişimciye karşı başta olumsuz bir tutumdaysalar,
•İyi eğitilmişlerse,
•Karşıt görüşün
olabilmektedirler.

propagandasıyla

karşı

karşıya

kalacaklarsa,

daha

etkin

İletide ikna edici unsurların sırası
•İkna edici unsurlar iletinin neresinde vurgulanmalıdır?
•İletinin başında mı sonunda mı sunulması daha etkilidir?
•Olumlu mu olumsuz mu yönler öncelikle sunulmalıdır?
•Ön eğilimler sunuş düzenini nasıl etkiler?
Genellikle kitle iletişim araçlarında, izleyicilerin direnç gösterdiği ve dikkatlerini
çekmenin zor olduğu durumlarda, en kuvvetli ikna edici unsurların iletinin başında verilmesi
ilgi çekmek için bir yoldur. Böylece, izleyici, iletinin diğer bölümlerini izlemese bile, başta
uyandırılan ilgiyle iletinin ağırlığını taşıyan bölüm kendisine aktarılmış olur.
Alıcıların, iletinin tümünü okuyamayacakları düşünülen gazete gibi reklam
ortamlarının kullanımında, en güçlü savın başta sunulması yararlıdır.
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Kişisel iletişim türlerinde ise, iletinin en kuvvetli ikna edici unsurunun en sonda
sunulmasının daha etkin olduğu söylenebilir. Çünkü kaynak, alıcının merakını yavaş yavaş
kamçılayarak iletiye karşı ilginin artmasını sağlayabilir.
Ancak ürün yeni ise, izleyicinin dikkatinin çekilmesi açısından kuvvetli yönün iletinin
başında sunulması yararlı olacak ve iletinin izlenmesini sağlayabilecektir.
Amaç, hatırlatmaya yönelik ise kuvvetli yönün başta ya da sonda sunulmasının
etkinliği için kesin bir yaklaşımda bulunmak güçtür. Yine de kuvvetli noktanın iletinin
başında ya da sonunda sunulmasının iletinin ortasında sunulmasından daha etkin olacağı
söylenebilir.
İzleyici benimseme durumunda ise, kuvvetli yönün iletinin sonunda sunulması daha
etkin olacaktır.
Çift Yönlü İletilerde olumlu ve olumsuz bölümlerin sırası
Genel olarak çift yönlü iletilerde izleyici olumsuz bir tutum içindeyse, olumsuz
yönlerin öncelikle verilmenin etkin olacağı kanısı vardır. Başta izleyicinin güveni kazanılarak
daha sonra da sunulacak kanıtlar için iyi bir hazırlık oluşturulacaktır.
Kararsız ve olumlu tutuma sahip izleyicilere karşı öncelikle olumlu yönün
vurgulanması daha etkin olacaktır. Bu konudaki tutumu pekişecektir.
İletilerin gönderilmesi sırasında daha önceki iletilerdeki seçim göz önünde
bulundurulmalıdır. İzleyicinin ilk iletideki öncelik sırasını benimsemiş ve iletiyi istenilen
biçimde algılamış olması durumunda iletinin sırasını değiştirmek uygun olmayacaktır.
Ön eğilimlerin sunuş sırasına etkisi
Gerek tek yönlü gerek çift yönlü iletilerde sunuş sırasının etkinliği her şeyden önce
izleyici ön eğilimine bağlıdır.
Mc Guire, öncelikle alıcının düşüncelerine uyan bilgilerin iletilmesinin, işlemin tersine
göre daha etkin olduğunu vurgular.
İletişimcinin koşulları açısından olumlu olan ve izleyicinin de benimsediği olumlu
yönlerin öncelikle sunulması; dikkat çekme, öğrenme ve benimsemede çeşitli yararlar sağlar.
İletinin etkisi ileti unsurlarının yanı sıra, büyük ölçüde izleyici ön eğilimleri ve onun
eğitim düzeyine bağlıdır.

10.3.5. İleti Sonucunun Vurgulanması
Pazarlama iletişimcisinin yanıtlaması gereken en önemli sorulardan biri iletinin
sonucunun vurgulanacağı mı yoksa sonuca varmanın izleyiciye mi bırakılacağıdır.
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Öğrenme kuramına göre iyi düzenlenmiş şeyler, daha az çabayla öğrenilir ve
kavranırlar. İyi düzenlenmiş iletilerde doğrudan doğruya anlam çözümlemesine gidilir. Bu
nedenle iletilerde anlam açıklığına ve ona yardımcı olacak biçimsel düzene özen göstermek
gerekir
İletinin hedef tarafından çözümlenmesi yerine, hedeften beklenen tepkinin iletide yer
almasının yararlı olacağı vurgulanmaktadır. Bu yaklaşımda bireyden beklenen tepki iletinin
içeriğinde kolayca görülebilmektedir. Ayrıca, iletilerin belli bir eylem önerisiyle sona ermesi
gerekliliği vurgulanmaktadır. Yine ancak, beklenen eylemin başarılı biçimde
belirginleştirilmesi gerekmektedir. Kaynağın iletinin sonucunu başarılı biçimde
vurgulamaması durumunda hedefin bu noktaya gözden kaçıracağı kesindir.
Beklenilen eylemi iletinin içinde belirginleştirmeyi amaçlayan uygulamacının dikkat
etmesi gereken noktalar:
1) İleti kaynağının güven sağlayamadığı durumlarda, hedefin bunu sonuca yansıtması
olasılığı söz konusudur. İletiden beklenen etki ise, bundan zarar görür.
2) Çok kişisel konularda, hedef rahatsız olabilir ve yayın kaynağının kendi işine
karıştığı kanısına varabilir.
3) Çok belirgin sonuçların anlatımında, açık seçik bilinenin bir kez daha açıklanması
hedef alıcıyı ilgisizliğe itebilir
4) Birey kendi tutum ve değer yargılarına ters düşecek nitelikteki iletileri, daha zor
kavramakta ve daha çabuk unutmaktadır.
5) İç çelişki ve kuşkuların çözümlenmesine ters düşecek iletileri birey, genellikle
görmemezlikten gelmektedir. Böylesi bir uyarı ilgisizlikle karşılaşır. Bu yüzden tüketicinin
tutum ve yargılarına ters düşen sonuçları vurgulamaya yönelik iletiler etkileme gücünü
yitirmektedir.
6) Hedefin eğitim düzeyi de unutulmamalıdır. Yüksek eğitim düzeyinde ve uzman
kişilere ileti sunuluyor ise, sonucun belirginleştirilmesi hedef kitleyi sıkabilecektir.

10.3.6. İletinin Etkinliğini Etkileyen Diğer Unsurlar
İletinin biçimlendirilmesinde ve uygulanmasında yer alan sıklık ve tekrar, müzik gibi
etmenlerin de iletinin etkinliğinde önemli yeri vardır.

10.4. Sıklık ve Tekrar
Ürün türü ve grubuna göre, hangi zaman dilimi için, ne sıklıkta iletinin iletileceği
farklılık göstermektedir. Örneğin, yeni bir ürüne ilişkin ileti ile olgunluk aşamasına erişmiş
bir ürünün iletisinin tekrar etme sıklığı çok farklı olmalıdır.
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10.4.1. Müzik
İletinin sunulmasında kullanılacak jingle (sinyal müziği) iletinin hatırlanmasında en
önemli etmenlerden birisidir. Ancak, müziğin aracılığı, ritmi, uyumu, duygusal olması,
temposu iletiye uygun biçimde seçilmeli ve düzenlenmelidir. Müzik temel amaç değildir,
yalnızca iletinin etkinliğini artırıcı bir etmendir. Temel amaç, tüm ileti unsurlarının eş
güdümünü sağlayarak iletiyle istenen hedefe ulaşmaktır.

10.5. İletinin Birey Tarafından Algılanmasını Etkileyen Diğer
Unsurlar
Renk kullanımı, İletinin konumu, Ürünün cinsi, İletinin yayınlandığı araçta bulunan
iletilerin sayısı, çeşidi, düzeni, Ürüne duyulan ilgi, İletinin büyüklüğü, uzunluğu, İleti
unsurlarının biçimlendirilmesi.

10.6. Hedefin Özellikleri
Hedef pazarlama iletişimi sürecinin en önemli ögesidir ve tüm çabalar ona
yöneltilmektedir. Hedef yalnızca pasif bir bilgi alıcısı değildir. ancak pazarlama iletişiminde
hedefin iletiye gösterdiği tepki anında alınamaz.
Hedef, çeşitli iletişim kanallarından kendisine ulaştırılmaya çalışılan iletileri,
oluşturduğu ön eğilimleriyle algılar ve değerlendirir. Bu nedenle öncelikle hedefin ön
eğilimlerinin neler olduğunun anlaşılması gerekmektedir.
Tutumları içeren ön eğilimler olumlu ise pazarlama iletişiminde bu olumlu eğilimler
pekiştirilmelidir. Olumsuz ise, bu olumsuz eğilimleri değiştirmek çok güçtür: Yeni olumlu ön
eğilimler yaratılmaya çalışılmalıdır.
Hedefin iletiye ilişkin duyarlılığı ve ilgi düzeyi de hazırlanacak iletilere yön
vermektedir.
Karar verme sürecinde hedef, uyarıcılarla karşılaştığında öncelikle bunlarla ilgili
olarak bilgi toplar. Edindiği bu bilgiler hedefte ilgi uyandırır. Bu durum da hedefin uyarıcıya
istek duyması, tercihini yapması ya da uyarıcıları değerlendirmesini sağlar. Son olarak da
hedef eyleme geçer seçtiği uyarıcıyı dener, sonuçtan memnun kalırsa uyarıcıyı benimsemiş
olur.
Hedef uyarıcı ürün ya da markaya ilişkin hiçbir bilgiye sahip değilse, belirli aralıklarla
pazarlama iletişiminin tekrar edilmesi uygundur. Hedef ürün ya da markayı tanıyorsa
uyarıcının üstünlüğü ve taşıdığı değeri belirten bir pazarlama iletişimi çabası gerekebilir.
Hedef ürünü ya da markayı denemişse, uyarıcıyı pazarlama iletişimi yoluyla destekleyici ve
anımsatıcı yönde iletilerle aktarmak uygundur.
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Hedefin eğitimi, zeka düzeyi, cinsiyeti, kişisel yeteneği, kendine güveni, bağlanma ve
saygınlık farkları gibi kişisel özellikleri de pazarlama iletişiminde tutum değişikliğinde rol
oynayan önemli etmenlerdendir.
Zeka ve eğitim düzeyi yüksek olan kişiler tutarsız, mantıksız ya da basit iletişimden,
zeka ve eğitim düzeyi düşük olan kişilere oranla daha az etkilenmektedir. Çünkü yüksek
eğitim ve zeka düzeyindeki kişiler iletişimin içeriği yanlış olsa bile iletinin mantıksal
görünümü tarafından etkileneceklerdir.
Zeka her zaman bir etkilenme nedeni değildir ancak, iletişimin içeriği ile etkileşimini
göz önünde bulundurmayı gerekli kılabilir.
İletişimden etkilenme ile cinsiyet arasındaki ilişki ele alındığında; kadınlar genellikle
erkeklerden daha kolay ikna olur ve toplumsal etkiye daha fazla uyum gösterirler. Ancak yaş
ilerledikçe kadının ve erkeğin toplumsal rolleri kültür tarafından farklı şekillerde tanımlandığı
için söz konusu durum değişiklik gösterebilir. Ayrıca, bazı yöntemsel nedenler ötürü
erkeklerin kadınları, kadınların ise erkekleri ilgilendiren konularda daha fazla
etkilenebildikleri ortaya çıkmıştır.
Kendine güveni az olan kişiler daha kolay ikna olur. Kendi görüş ve fikirlerine fazla
değer vermedikleri için onları değiştirmeleri güç olmaz. Çevreden gelen ters uyaran ya da
iletilere daha duyarlıdırlar ve onlardan fazla etkilenebilirler.
Bir diğer önemli hedef özelliği de; hedefin tutumuyla ilgili olarak ne kadar taahhüt
altına girdiği, tutumuyla kendisini ne kadar bağladığıdır. Bu bağlanış ne kadar kuvvetliyse,
tutum değişimi de o kadar güç olacaktır.
Son olarak, kişinin özellikle grup içindeki saygılığı yani konumu, onun diğerleri
tarafından ne kadar etkilenebileceğini belirleyin bir etmendir. Küçük gruplarda düşük
saygınlığı olan kişiler yüksek saygınlığı olanlara göre daha fazla etkilenebilmektedir.

10.7. Ortamın Özellikleri
Laboratuvar deneyi sonuçları gerçek yaşamdaki ikna edici iletişim olayı ile ne ölçüye
kadar bağdaşabilir?
İkna edici iletişimin başarı düzeyi kısmen laboratuvar ortamında mı yoksa gerçek
yaşam içinde mi oluştuğuna bağlıdır?
Howland’a göre, gerçek yaşamda, laboratuvarlarda belirlenenden daha az tutum
değişikliği meydana gelmektedir.
Laboratuvar ortamında gerçek yaşamda olduğundan daha fazla tutum değişimi
meydana gelmesinin nedenleri:
İkna edici iletişim için en önemli sorun hedef kitleye ulaşabilmektir. Laboratuvar
ortamında denekler iletiyi ister istemez okumak, dinlemek ve/ya da seyretmek durumundadır.
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Kitle iletişim araçlarıyla ikna edici iletişimin hedefe çoğu zaman doğrudan değil, dolaylı
olarak ulaştığı bilinmektedir.
İki aşamalı bilgi akışı olarak tanımlanan dolaylı süreçte önce kitle iletişim araçlarıyla
doğrudan bazı fikir liderlerine ulaşılmakta; sonra fikir liderleri bu iletileri kendi çevrelerine
yaymaktadır. Böylece kitle iletişim araçlarının doğrudan ulaşamadığı hedefler
etkilenebilecektir. Fikir liderleri genellikle kitle iletişimine açık çevrelerinde sevilen, sayılan
kişilerdir. Örneğin, moda gibi konularda genç kadınlar, aile ve arkadaş çevrelerinde fikir lideri
olabilir.
İkna edici iletişim hedefe ulaşsa bile, seçici algılama süzgecinden geçecek ve belki de
bu nedenle etkisini yitirebilecektir.
İnsanlar genellikle kendi fikirlerine uyan iletilere, kendi fikirlerine ters düşenlere
oranla daha açıktırlar. Bu nedenle, aynı ikna edici iletişime hedef olan iki kişi iletiyi farklı
biçimde yorumlayabilir.

İletişim, hedef tarafından kendi tutum ve gereksinimlerine göre algılanmakta,
yorumlanmakta ve anlam değiştirebilmektedir. Bu durum, gerçek yaşamda hedef her türlü
hareket ve yorum özgürlüğüne sahip olduğundan daha fazla önem kazanmaktadır.
Gerçek yaşamda ikna edici iletişim konusu olan politik tercihler vb. tutumlar, bireyler
için büyük önem taşıdığından bunların değiştirilebilmesi çok güçtür.
Laboratuvardaki iletişimin daha etkili olmasının bir diğer nedeni de bu iletişimin
kaynağının genellikle daha inanılır olmasıdır. Hem güvenirliği hem saygınlığı yüksek olan
kaynak hedef üzerinde daha etkilidir.
Gerçek yaşamda ise, kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmeye çalışılan ikna edici
iletişim çabalarının çoğu zaman kaynağına çıkar sağlamak amacıyla yapıldığı düşünülür. Bu
nedenle güvenirliği ve etkisi de daha azdır.
Gerçek yaşamda kişi ikna edici iletişimin etkisine genellikle tek başına hedef olmaz,
çevresinde başkaları da vardır. Gerçek yaşamda ikna edici iletişim karşısında kişi genellikle
tek başına ve güçsüz kalmaz, grup desteğine dayanır.

10.8. Tutum Değişimine İlişkin Üç Süreç
Gerçek yaşamda kişilerin etkilenmesi, Kelman tarafından geliştirilen Tutum
Değişimine İlişkin Üç Süreç kuramına göre,
a) Uyma (compliance)
b) Özdeşleşme (identification) ve
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c) Benimseme (internalization)
olmak üzere üç değişik sürece bağlı olarak gerçekleşir

10.8.1. Tutum Değişimine İlişkin Üç Süreç: Uyma
Kişi (hedef) etkileyici durumda olan kişi ya da grubun beğenisini kazanmak ya da
olumsuz tepkisinden kaçınmak için istenilen yönde tutumunu değiştirir. Bu tutum değişikliği
bir ödül beklentisi ya da cezadan kaçınma sonucu olarak gerçekleşir. Uyma süreci tam
anlamıyla bir tutum değişimi değildir; belirli bir durumun koşullarınca sağlanan davranış
değişikliği ya da geçici tutum değişimi olarak kabul edilmelidir.

10.8.2. Tutum Değişimine İlişkin Üç Süreç: Özdeşleşme
Bireyin, egosunu tatmin eden olumlu ilişkiler içinde olduğu kişi ya da grupların
davranış biçimlerini örnek alıp, benimsemesi söz konusudur. Bu süreçte kişi, bir başka kişi ya
da grupla adeta özdeşleşerek kendini tanımlar. Özdeşleşme süreciyle oluşan tutum değişikliği,
Uyma sürecine oranla daha fazla kalıcı olma eğilimindedir.

10.8.3. Tutum Değişimine İlişkin Üç Süreç: Benimseme
Bu süreçte, bireydeki tutum değişikliği, etkileyici durumda olan kişinin aktardığı
iletinin doğruluğuna inandığı zaman söz konusudur. Hedef, tutumunu değiştirmeye yönelik
etkiyi, kendi değer sistemine uygun bulduğu için kabul eder ve benimser. Uyma ve
Özdeşleşme, değişimi oluşturmak isteyen kaynak ile tutumu değiştirilmek istenen hedef
arasındaki ilişkiye; Benimseme ise hedefin sahip olduğu tutum ile kaynağın hedeflediği
değişim arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bu yarar sağlama işlevinin temelinde üç farklı güdüleme
söz konusudur:
•Uyma sürecine ilişkin güdü, cezalandırılmak ya da ödüllendirilmek;
•Özdeşleşme sürecine ilişkin güdü, beğenilen bir başka kişi gibi olmak;
•Benimseme sürecine ilişkin güdü ise kişinin inandığını, doğru bildiğini yapmak
istemesidir.
Demek ki; İkna Edici Pazarlama İletişimi çabalarının ortaya çıkartmaya amaçladığı
tutum değişimi zor ve karmaşıktır.

10.9. Pazarlamada Tüketici Davranışının Önemi
Modern pazarlama anlayışına göre tüketici, pazarlama çabalarının odak noktasını
oluşturur. Günümüzün rekabet ortamında işletmeler, tüketici istek ve gereksinimlerine uygun
mal ve hizmetler üreterek, bu gereksinimleri tatmin etmeleri ölçüsünde başarılı olabilirler.
İşletmelerin daha iyi pazarlama plan ve programları gerçekleştirebilmeleri tüketici davranış
biçiminin analiz edilmesine bağlıdır. Pazarlama yöneticilerinin kimlerin nasıl, ne zaman,
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nerede ve niçin satın aldıklarım öğrenmek için sık sık tüketici davranışlarını saptamaya
çalışan araştırma sonuçlarına başvurmaları gerekmektedir.
Tüketici davranışı; Pazar yerinde, tüketicinin davranışını inceleyen, bu davranışın
nedenlerini araştıran uygulamalı bir bilim dalıdır. Tüketici davranışının incelenmesinin temel
amacı, tüketicinin satın alma ya da almama nedenlerini ortaya koyabilmektedir.

10.9.1. Tüketici Davranış Modelleri
Tüketici davranışlarını açıklayan modeller iki farklı yaklaşımla ele alınıp
sınıflandırılabilir. Birinci yaklaşım, tüketici davranışlarını güdülere dayalı olarak davranış
nedenlerini açıklayan, açıklayıcı tüketici davranış modelleridir. Bu modellere klasik modeller
denilir.
İkinci yaklaşım ise tüketici davranışlarının nasıl oluştuğunu gösteren modellerdir. Bu
modellere de tanımlayıcı ya da çağdaş tüketici davranış modelleri denir. Bu modeller dışında,
tüketici satın alma davranışlarını, tüketicilerin sunulan ürüne karşı ilgi ve markalar arasındaki
farklılık düzeylerini dikkate alarak bir matris üzerinde açıklayan ve ürüne göre farklılık
gösteren tüketici satın alma davranışı olarak da ifade edilen bir diğer yaklaşım da vardır.

10.9.2. Açıklayıcı (Klasik) Davranış Modelleri
Bu modeller tüketicilerin davranışlarının nedenini güdüler aracılığıyla açıklayan
modellerdir. Bu modeller daha çok, tüketici davranışlarını etkileyen değişkenler içinde yer
alan psikolojik değişkenler başlığı altında incelenen kavramları açıklayan modellerdir.
Bunlar; Marshall’ın Ekonomik Modeli, Pavlov’un Öğrenme Modeli, Freud’un Psiko-Analitik
Modeli, Veblen’in Sosyo Psikolojik Modeli’dir.

10.9.2.1. Marshall’ın Ekonomik Modeli
Satın alma davranışının açıklanmasında ilk adım iktisatçılar tarafından atılmıştır.
Geleneksel iktisatçılara göre, insan ekonomik ve akılcı hareket eden bir varlıktır. Tüketici
davranışlarını da insanın bu yönü belirlemektedir. Tüketiciler sahip oldukları bütçelerini
ürünler arasında kendine en yüksek tatmini sağlayacak biçimde bölüştürür. Yani satın almada
her zaman bir ölçme ve hesaplama vardır. Bu düşünceden yola çıkarak Marshall, bu modelde
bireyi sınırlı bütçesi ile sınırsız gereksinimlerini karşılarken en büyük yararı sağlamayı amaç
edinen kişi olarak görmektedir. Marshall modeli satın alma davranışının normatif bir
modelidir. Başka bir değişle bu model rasyonel olmak isteyen tüketiciye nasıl davranması
gerektiği hakkında önerilerde bulunur. Model gerçekte tüketicinin nasıl satın almada
bulunduğunu saptamaya ve tanımlamaya çalışmaz
Marshall’ın ekonomik modeline getirilen en büyük eleştiri, tüketicinin satın alma
davranışını etkileyen psikolojik ve sosyolojik etmenleri göz ardı etmesidir. Bir malın diğerine
tercih edilmesinde ya da tüketicilerin belli bir satın alma davranışı göstermelerindeki tek
temel etken olarak ekonomik etkenin belirlenmesi yanlış sonuçlar doğurabilir. Ayrıca,
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rasyonel davrandığı kabul edilen tüketicinin birçok durumda duygusal hareket ettiği
söylenebilir.

10.9.2.2. Pavlov’un Öğrenme Modeli
Rus Fizyolog Ivan Pavlov’a göre öğrenme, çağrışıma dayanan ve bir dış uyarıcıya
karşı tepkide bulunarak gerçekleşen bir süreçtir. Bu modele göre, tüm davranışların temelinde
dışarıdan gelen bir uyarıcı vardır ve bu uyarıcıya şartlanmayla tepkide bulunulduğu ve aynı
tepki tekrar edildiği zaman bir davranış alışkanlığının sağlanacağı savunulmaktadır. Uyarıcıtepki ilişkisi daha sonra geliştirilerek, güdü, uyarıcı, tepki ve pekiştirme şeklinde dört temel
kavrama dayanan günümüzdeki uyarıcı-tepki modeline ulaşılmıştır. Modeldeki güdü kavramı
bireyin içinde var olan ve kişiyi harekete geçiren bir etkendir Uyarıcı, güdüyü harekete
geçiren çevresel bir etkendir. Tepki, bireyin uyancıya verdiği karşılıktır ve pekiştirme ise
tepkinin tekrarlanmasıdır.
Pavlov’un öğrenme modelinin, tüketicinin satın alma davranışım açıklamada yetersiz
kaldığı düşünülse bile, pazarlama yöneticilerine önemli ipuçları sağladığı görülmektedir.
Öncelikle tekrarlanan ve pekiştirilen uyarıcıların öğrenmeyi güçlendireceği görüşünden
hareketle, reklam metinlerinin hazırlanması sürecinde tüketicileri harekete geçirecek en güçlü
uyarıcıların seçilmesi konusunda pazarlama yöneticilerine fikir vermektedir. İkinci olarak
model, özellikle rekabetin yoğun olduğu bir pazarda güçlü ve güçsüz uyarıcıların
belirlenmesinin önemli olduğunu, rakiplerin hangi uyarıcıları kullandıklarının izlenmesi ve
özellikle marka bağlılığı yaratılmak istenildiğinde güçlü uyarıcıların tercih edilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, Pavlov’un öğrenme modelinin tüketici
davranışlarını yeterli düzeyde açıklayabilen bir model olmadığı, satın alma davranışını sadece
öğrenme süreci ile açıkladığı, tüketici davranışları üzerinde etken olan demografik, sosyoekonomik değişkenleri dikkate almadığı için eleştirilmiştir.

10.9.2.3. Freud’un Psikoanalitik Modeli
Freud insan davranışım kişilikle bağlantılı olarak açıklamıştır. Freud’a göre insan
kendi başına tatmin edemeyeceği gereksinimleriyle dünyaya gelmekte ve büyüdükçe ruhsal
yapısı da karmaşıklaşmaya başlamaktadır. Freud, bireyin doğuştan gelen fizyolojik
gereksinimlere sahip olduğunu ancak toplumun değer yargılarının çoğu zaman bu
gereksinimlerin giderilmesine engel olduğunu ileri sürmektedir. İlkel benlik ve üst benlik
arasında yaşanan bu çatışma bireyde gerginliğe neden olmakta ve bireyi bunalıma itmektedir.
Özellikle Freud’un libido sözcüğü ile tanımladığı seks güdüleri toplumun değer
yargıları ile çatışmakta, toplumun baskısı nedeniyle birey suçluluk ve utanç duygusuna
kapılmaktadır. Bu durum bu güdülerin bilinçaltına itilmesine ve baskı altında tutulmasına
neden olmaktadır. Birey baskı altında tuttuğu ve toplumun onayladığı biçime yönlendirmeye
çalıştığı güdüleri onun davranışını çeşitli biçimlerde etkilemektedir. Bunun sonucu karmaşık
davranış biçimleri ortaya çıkmaktadır.
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Freud’un Psikoanalitik modelinin en önemli bulgusu, bireyin davranışında çoğu zaman
bilinçaltında yer alan güdülerin etken olmasıdır. Bu bulgudan yola çıkılarak model, tüketici
araştırmalarının motivasyon araştırmalarına dayandırılması ve tüketici davranışlarının bu
yolla tahmin edilmesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca, bireyin
bilinçaltındaki gerçek nedenlerin ortaya çıkarılmasına dayanarak tüketicileri satın alma
davranışına yöneltecek etkili tutundurma stratejilerinin oluşturulması açısından da pazarlama
yöneticilerine katkı sağlamıştır.
Bu modele yöneltilen en önemli eleştiri, Freud’un bireyin davranışını ağırlıklı olarak
fizyolojik gereksinimlere özellikle libidoya bağlı olarak açıklaması, psikolojik ve sosyolojik
gereksinimleri dikkate almamasıdır.

10.9.2.4. Veblen’in Sosyo-Psikolojik Modeli
Veblen, bireyin davranışını sosyolojik etmenlere bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır.
Veblen’e göre insan içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerinden etkilenen sosyal bir
hayvandır.
Modele göre, bireyin davranışına içinde bulunduğu toplumun sınıf özellikleri, kültürü
ve standartları yön vermektedir. Bireyin tutum ve davranışı, kültür, alt kültür, sosyal sınıflar,
danışma grupları, yüz yüze ilişkide bulunan gruplar ve ailesi tarafından etkilenmektedir.
Çeşitli gruplar tarafından etkilenen bireyin amacı, ait olduğu grubun standartlarına uygun
davranarak grubun onayını ve desteğini kazanmaktır.
Veblen sosyo-psikolojik kurama aristokrat sınıf tanımlaması ile katkıda bulunmuştur.
Veblen’e göre aristokrat sınıf üyeleri finansal güçlerini zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak
yerine, başkalarını etkilemek için kullanırlar. Veblen, başkalarını etkilemek için bu sınıf
üyelerinin gösteriş için tüketimde bulunduklarını savunmaktadır. Diğer bir değişle satın alma
davranışının temel nedeni, bu modelde gösteriş için tüketim olarak belirtilmiş ve diğer sosyal
sınıflarında aristokrat sınıfa özendikleri vurgulanmıştır.
Bu modele yöneltilen eleştiri, Veblen’in bazı görüşlerinin abartılmış olduğu ve tüketici
davranışlarını açıklama konusunda yetersiz kalmasıdır. Veblen modelde, bireyin tutum ve
davranışlarına, sadece sosyal etmenlere bağlı kalarak açıklama getirmiştir. Oysa tüketici
davranışlarını sosyal etmenlerin yanı sıra bireyin deneyimleri, kişiliği gibi etmenler ile sahip
olunan ekonomik koşullar da etkilemektedir.

10.9.3. Tanımlayıcı (Çağdaş) Tüketici Davranış Modelleri
Tanımlayıcı ya da çağdaş tüketici davranış modelleri, tüketici davranışına açıklık
kazandırmak amacıyla geliştirilen ve genellikle akış diyagramları ile özetlenmiş ve tüketicinin
satın alma davranışında karar sürecini ortaya koyan modellerdir. Tanımlayıcı ya da çağdaş
modeller tüketicilerin satın alma kararım nasıl verdikleri ve bu kararların hangi faktörlerden
nasıl ve ne yönde etkilendikleri sorularına cevap vermektedir.
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10.9.3.1. Nıcosıa Modeli
Nicosia Modeli üretici firma ile potansiyel tüketiciler arasındaki ilişkiyi incelemeye
çalışır. Bu modele göre üretici firmalar mesajları (reklamları) yoluyla tüketiciyle ilişki
kurmaya çalışırken, tüketici de iletişimini satın alma davranışıyla gösterir.
Nicosia Modeli 4 aşamadan oluşur. Modelde tüketici davranışı bir akış diyagramı
içinde gösterilmekte ve karar verme süreci dört bölüm içinde özetlenmektedir.
Birinci bölümde tüketici davranışına etki eden ürüne, tutundurma stratejilerine (reklam
mesajı gibi) ilişkin uyarıcılar ve tüketicinin kişiliğine yer verilmektedir. Tüketici henüz
reklam yapılacak ürünlerden haberdar değildir. Reklam (ileti) ile tüketicinin ürün ya da
hizmetten haberdar olması sağlanır. Ve bu mesajla da de tüketicinin bu ürün ya da hizmete
karşı tutumlarının oluşmasına yardımcı olunur. Eğer bu iletişim başarıyla gerçekleştirilmişse
tüketici o ürün ya da hizmeti tanımış hatta etkilenmiş olur.
İkinci bölüm, tutundurması yapılan ürün ve diğer ürünlere ilişkin araştırma ve
değerlendirilmeleri kapsar. Bu aşamada tüketici mesajda konu olan ürün ya da hizmetin
değerlendirilmesini yapacak ve bilgi arama sürecine girecektir. Bilgi arama süreci içsel ve
dışsal biçimde gerçekleşebilir. İçsel aramada tüketici, mesaja konu olan ürün, marka üretici
firma gibi çeşitli unsurlar hakkındaki bilgileri bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde kendi sosyopsikolojik alanından elde etmeye çalışır. Dışsal aramada ise tüketici kendi deneyimleri ve
inançları dışındaki bir takım kaynaklardan bilgi edinme yolunu seçer. Yine bu aşamada aynı
ürün grubundaki alternatiflerin de gözden geçirilmesi söz konusudur.
Üçüncü bölüm değerlendirme sonucu olumlu güdüleme gerçekleşirse, satın alma
kararının oluşumunu içerir. Bu aşamada satın alma eğilimi, satın alma eylemine
dönüşmektedir. Eğer 2. Aşamada yeterli düzeyde bir güdülenme gerçekleşmişse satın alma
eğiliminin, satın alma eylemine dönüşme oranı yüksektir. Ancak bu aşamada ürünün
bulunabilirliği, satış noktası, reklamları, göreli fiyatlar ve satış elemanları gibi unsurlar önemli
rol oynarlar.
Son bölüm olan dördüncü bölüm ise satın almanın gerçekleşmesi durumunda bunun
sonuçlarının işletme ve tüketiciye geri bildirimini kapsamaktadır. Dördüncü aşamada ürün ya
da hizmetin gerek kullanılması, gerekse depolanması tüketicinin marka için deneyimini
oluşturacaktır. Bunun sonucunda ise geri besleme yoluyla (feed back) iki kanallı bir akım
gerçekleşecektir. Birincisi satış sonuçlarının firmaya ulaşması ve firmanın bunu
değerlendirmesi, ikincisi ise tüketicinin deneyim yoluyla öğrendiklerini belleğine kaydetmesi
ve buna bağlı olarak tutumlarının etkilenmesidir.
Satın alma eylemini, karmaşık ve devamlılık nitelikli bir işlem olan karar vermenin
yalnızca bir bileşeni olarak açıklayan Nicosia yaklaşımının ayırt edici özelliği, satın alma
eyleminin kendisinden çok, bu eylemin öncesi ve sonrasını kapsayan karar işlemine kayarak
açıklamaya çalışmasıdır. Dairesel ilişki bütünü ele almış ve insanlar arası etkileşim ilkesine
dayandırılmıştır. Firmaya da model içinde incelemesi ayrı bir boyut kazandırmıştır. Modelin
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bütününü inceleyen yaklaşımda, tüketici yalnız, karar sonucundaki satın alma davranışıyla
değil, her aşamada incelenmiştir.
Nicosia modeli, modelin dayandığı temel bulgu ve kuramlara ilişkin açıklamaların
yetersizliği nedeniyle geçerlilik ve güvenilirliğinin tartışma konusu oluşturması yüzünden
eleştirilmiştir.

10.9.3.2. Howard Ve Sheth Modeli
Bu model öğrenme kuramının sistematik bir uygulaması olup marka seçimi
davranışını incelemektedir. Bu modele göre marka seçiminin rastlantısal olmadığı, sistematik
bir süreç olduğu kabul edilir. Tüketici akılcı kararlar almaya çalışır, ancak karar alma
öğrenme ve biliş kapasiteleriyle sınırlı bilgilerin etkisindedir. Buna göre modelde bağımsız
değişken kabul edilen öğrenme ile bağımlı değişken, davranış arasındaki ilişkiler
incelenmiştir.
İlk olarak tüketiciye çeşitli bilgi kaynakları ve uyarıcılar tarafından girdiler olduğu
varsayılır. Sosyal ve pazarlama çevresinden gelen bu girdiler ile satın almaya eğilim ve
tüketicide oluşan gereksinim güdüleriyle, tüketici öğrenmenin etkisinde kalacaktır.
Tüketici gerçekleştirdiği satın alma eyleminden olumlu deneyimler elde etmiş ise
belirli bir markayı seçme olasılığı ve satın almanın tekrarlama olasılığı artar. Sonuçta davranış
yinelendikçe öğrenme gerçekleşir ve tüketici aynı tür gereksinim baş gösterdiği durumlarda
otomatik olarak o ürün ya da markayı seçer.
Özetle, Howard ve Sheth modeli de dört ayrı bölümden oluşmakta ve bir bilgi akışı
içinde özetlenmektedir. Bunlar;
• Tüketicinin satın alma sürecinde etkin olan (marka, fiyat, bulunabilirlik, ürün, kalite
gibi uyarıcılar) girdi değişkenleri,
• Satın alma davranışını etkileyen, satın almanın önemi, sosyal sınıf, kültür, finansal
durum gibi gerçekte girdi olarak da değerlendirilebilecek olan dış değişkenler,
• Tüketicinin bilgi ve karar süreçlerinden oluşan ve modelin en önemli bölümü olan
öğrenme süreci,
• Öğrenme süreci sonucu ortaya çıkan dikkat, algılama, tutum ve satın alma gibi çıktı
değişkenleri.
Howard ve Sheth tarafından geliştirilen model büyük ölçüde öğrenme kuramına
dayanan bir uyarıcı-tepki süreci niteliğindedir. Ayrıca Howard ve Sheth bir ürünün ilk kez
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satın alınması ile yeniden satın alınması durumlarına göre, tüketicilerin bu süreçte sorun
çözme durumlarına, yoğun sorun çözme, sınırlı sorun çözme ve otomatik sorun çözme
kavramlarını geliştirerek açıklık getirmişlerdir.
Model satın alıcı açısından bir pazarlama bilgi sistemi kurulması ve alıcı davranışına
ilişkin temel süreçlerin oluşturulması için yapılacak araştırmalara fikir vermesi bakımından
önemli olmakla birlikte, yeni faktörlerin satın alma kararını ne derece etkilediği konularında
boşluklarla dolu olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir.

10.9.3.3. Engel, Kollat Ve Blackwell (Ekb) Modeli
EKB modelinde de tüketici davranışı uyarıcı-tepki süreci biçiminde ele alınarak satın
alma davranışının ortaya çıkması bir akış diyagramı içinde açıklanmıştır. Bu model EKB
modeli olarak da bilinir. Gereksinimler, algılama, kişilik, güdüler, tutumlar ve öğrenme
üzerinde durmaktadır. Beş ana bölümden oluşur:
1. Girdiler
2. Bilgi süreci
3. Karar süreci
4. Karar sürecinin değişkenleri
5. Dış etkiler
Modeldeki birinci bölüm, tüketicilerin algıladıkları fiziksel ve sosyal uyarıcılar ve
çevresel etmenleri kapsayan girdiler kısmıdır. EKB Modeli’nde girdiler pazarlama
denetiminde olan ve olmayan diye ikiye ayrılırlar ve genellikle tüketicinin dışsal aramasıyla
elde edilirler.
Modeldeki ikinci bölüm girdi işlemedir. Bilgi sürecinde, tüketicilerin bilgilere maruz
kalması, bu bilgilere dikkatini vermesi, onları anlaması ve kabul etmesi, sonuç olarak da bu
bilgileri belleğinde depo etmesi incelenir.
Üçüncü bölüm bellek olarak da isimlendirebileceğimiz, merkezi kontrol birimidir. Bu
bölüm olan karar süreci de beş aşamadan oluşmaktadır. Modelde, tüketicinin karar süreci
sorunun ortaya çıkışı, sorunun tanınması, seçeneklerin araştırılması, seçeneklerin
değerlendirilmesi, satın alma kararı ya da seçme ve sonuçları değerlendirme biçiminde beş
aşamalı bir süreçtir. Sonuç da iki şekilde oluşabilir: tüketici tatmin olabilir ya da çelişkiye
düşebilir.
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Tüketiciler karar verme sürecinde bu aşamalardan geçerken iç ve dış uyarıcılar, bu
aşamaların her birini farklı biçimde etkileyecektir. Pazarlama yöneticilerinin bu aşamaları ve
bu aşamaları etkileyen değişkenleri bilmeleri, etkin pazarlama karması stratejileri
geliştirmelerinde kendilerine yardımcı olacaktır. Örneğin, bir ailede plazma televizyon
ihtiyacının kimin tarafından dile getirildiği, bu ürünün satın alınmasının kimlerin desteklediği,
fiyat, biçim, marka konusunda araştırmaların kimin tarafında yapıldığı, seçenekleri kimlerin
değerlendirdiği ve satın alma kararının verilmesi sürecine kimlerin katıldığı bilinirse, ürün ve
markaya yönelik uygun pazarlama stratejilerinin hazırlanması da olanaklı olabilecektir.
Dördüncü bölüm ise karar çıktısı olarak tanımlanmaktadır. Bu bölüm karar sürecinin
değişkenlerini içerir. Bunlar inançlar, tutumlar, niyet, yaşam biçimi ve değerlendirme
ölçütleridir.
Beşinci ve son bölümde ise, dış ilişkiler incelenmiştir. Bunlar: kültürel norm ve
değerler, aile, danışma grupları gibi etkilerdir. Tüm bunların yanı sıra bazı beklenmeyen ani
durumların da karar sürecindeki seçme aşamasına etki edebileceği belirtilmiştir.
EKB Modeli eğitim amaçlı bir modeldir ve test edilmiştir. Ancak önemli özelliği karar
sürecinin açık ve aşamalı bir biçimde model içerisinde yer almasıdır.
Bu model de, Howard ve Sheth modelinde olduğu gibi yeni faktörlerin satın alma
kararını ne derece etkilediği konularında boşluklarla dolu olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir.

10.9.3.4. Diğer Modeller
10.9.3.4.1. Katona Modeli
Bu model, Michigan Üniversitesi’nin 1946’da kurulan Sosyal Araştırmalar
Enstitüsünün İktisadi Davranış Programı çerçevesinde yaptığı çalışma ve araştırmalarının bir
özetidir. O tarihten günümüze değin bu konuda yapılan yayının en gelişmiş ve en anlaşılır
olanlarındandır. Katona tarafından 1960’da yayınlanan yapıttır. Bu yapıta dayanılarak modele
Katona denilmektedir. Katona modelinde tüketici davranışının bünyevi ögeleri üç ana grup
içinde toplanmaktadır.
a) Bireyin davranışı ya da tepkisi: Bireyin davranışı ya da tepkisi iktisadi ya da gayri
iktisadi biçimde olabilir. İktisadi anlamda davranış ya da tepki, iş adamının davranışı ve
tüketicinin davranışı olarak sınıflandırılır.
b) Teşvik Edici etmenler: Tüketicinin etkilenebileceği teşvik edici etmenler mali
olanaklar ve gelir düzeyi gibi tehdit edici yani sınıflandırıcı nitelikte olabileceği gibi gelirdeki
değişim yada yeni gereksinimlerin belirmesi gibi bireyin davranışını zorlayıcı nitelikte
olabilir.
c) Ara Değişkenler: Bunlar bireyin tutumları, ümitleri, alışkanlıkları gibi sosyopsikolojik etmenlerdir. Tüketici bu etenleri çevreyle ilişkisinden edindiği deneyimler sonunda
kazandığından istikrarlı bir bünyeye sahiptir. Tüketici davranışlarının ara değişkenleri bir
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taraftan onun etkilenebileceği teşvik edici etmenleri diğer taraftan da davranışının tarzını
belirler. Başka bir anlatımla, ara değişkenler zihni bir işlem sonunda tüketicinin etkilendiği
teşvik edici etmenler ile davranış tarzı arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Ara değişkenler iki
grupta incelenebilir:
1. Bireyin Tutum ve Ümitleri – Bunlar bireyin çevreyle ilişkisi sonucu kazanılmış
genel hareket ve görüş tarzıdır. Dolayısıyla bireyden bireye değişiklik göstereceğinden
tüketicinin çevreyi ve çevrede oluşabilecek değişiklikleri kavramada ve çevreye uyumunda
onun kişiliğini belirleyen unsurlardır.
2. İtici güçler/Motivler -Bireyin davranışını etkileyebilen çok çeşitli itici güç
sıralanabilir. Ancak bunların bir bölümü tüketicinin satın alma davranışını destekleyici diğer
bir bölümü ise önleyici nitelikte etkide bulunurlar. Bu nedenle tüketicinin satın almaya ilişkin
itici güçleri olumlu etkili itici güçler ve olumsuz etkili itici güçler diye ikiye ayrılır.
Katona modeline göre tüketicinin satın alma davranışı dört aşamalı bir işlemdir:
1. Tüketici teşvik edici etmenlerle karşı karşıyadır.
2. Davranışın ara değişkenleri tüketicinin etkilenebileceği teşvik edici etmenlerin ve
bunların
etki derecesini sınırlar.
3. Tüketiciye tesir edebilen teşvik edici etmenler onun bilgi hazinesinde değişikliğe
yol açar.
4. Bilgi hazinesi gelişirken aynı zamanda tüketici, davranışının ara değişkenlerinin
etkisiyle
belli bir davranış tarzına yani satın almaya yönelir.

10.9.3.4.2. Lazersfeld Modeli
Lazersfeld Modeli’nin, tüketicinin davranışına bakış açısı Katona Modeli’ne yakındır.
Çünkü her iki ekolde, yirminci yüzyıl başında Alman ve Avusturyalı psikologların geliştirmiş
oldukları ekolden hareketle işe başlamışlardır. Ancak, Lazersfeld tüketicinin davranışını
Katona Modeli’ne oranla daha dinamik bir işlem olarak ele almaktadır.
Lazersfeld Modeli incelendiğinde, tüketicinin davranışını etkileyen faktörlerin yine, iç
ve dış faktörler olarak iki gruba ayrıldığını görülür. Davranışın iç faktörlerinden bir bölümü,
bireyi belli bir satın alma davranışına doğru yönelten ve bireyin tatmin duygusundaki
dengesizliklerin bir sonucu olunarak kendini gösteren itici güçlerdir. İç faktörlerin diğer bir
bölümü ise; davranışın yönünü belirleyen bireyin bilgi düzeyi, kültürü, duyguları, fizik ve
maddi kapasitesini içerir. Bu anlayışa göre bireyin davranışı itici güçlerle kışkırtılmakta ve
diğer iç faktörlere göre de yön kazanmaktadır. Ancak bir yandan da tüketici, piyasada var
olan alternatif ürünlerin özellikleri, satıcı firmaların reklamları, satış teşvik araçları ve satış
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yöntemleri, y ada referans grupları gibi bazı dış faktörlerin etkisi altındadır. Diğer taraftan,
tüketici sadece iç ve dış faktörlerin etkisinde kalmamakta, fakat gereksinim duyulduğu andan
itibaren satın alma eylemini gerçekleştirinceye kadar çevre koşularının etkisi altında
kalmaktadır. Her aşama bireyin satın alma davranışını karmaşıklıktan kurtarıp, daha belirgin
hale getirmekte ve yine her aşama tüketicinin tercih alanını git gide daraltarak sonuçta belli
bir markayı satın almaya yöneltmektedir. Tüketicinin her aşamadaki iç koşullarla etkilenir;
dış faktörler ise, bir diğer aşamadakinden farklı nitelikte olabilmektedir. Bireyin tüketim
davranışında etkili olabilen iç faktörler, onun doğasına ait unsurların yalnızca bir bölümüdür,
bunlara satın almaya ilişkin itici güçler denmektedir.

10.9.3.4.3. March Ve Sımon Modeli
March ve Simon 1958’de yayımlanan yapıtlarında iş arayan bireyin iş ve işyeri
seçiminde göz önünde bulundurduğu ölçütlerin iş ve işyerinin kararını nasıl etkilediğini
açıklamışlardır. Buradan hareketle satın almaya ilişkin itici güçlerin tüketicinin markalar arası
tercihini etkileyiş tarzı hakkında bazı sonuçlar çıkarılabilmektedir. Nitekim tüketicinin
markalar arası seçiminin o ana kadar kullandığı markalardan edinilen deneyimle marka
değiştirme imkanının kolaylığına bağlı olduğu söylenebilir. Ancak konu daha yakından
incelendiğinde, bireyi belirli bir markadan diğerine geçişte etkileyen temel etmenlerin beş
grup içinde toplandığını görmekteyiz.
Bunlar:
1. Alternatif markaların göze çarparlığı
2. Tüketicinin alternatif markalar hakkında bilgi edinme eğilimi
3. Tüketicinin hali hazırdaki marka tercihinden sağladığı tatminin derecesi
4. Alternatif markaların temin edilebilme kolaylığı
5. Tüketiciyi marka değiştirmeye yönelten itici güçler.
Tüketicinin bir markadan diğerine geçişi onu halen kullandığı markayı değiştirmeye
yönelten itici güçlerin işlevidir. Tüketiciyi marka değiştirmeye yönelten itici güçler ise, onun
halen kullandığı markadan sağladığı tatminin derecesine bağlı bir işlevdir. Diğer taraftan
tüketicinin halen kullandığı markadan sağladığı tatminin düzeyi, bireyin başka markayı arzu
etme şiddetini ve bireyin alternatif markalar hakkında bilgi edinme eğilimini belirler.
Tüketicin bu bilgiyi edinme eğilimi ise onun alternatif markalar hakkında bilgi edinmesiyle
sınırlandırılmaktadır. Tüketicinin başka bir markayı arzu edişinin şiddeti onun bu ana kadar
alternatif markalar hakkında edindiği deneyim ile bir başka markaya geçişin ümit edilen
faydasına ve alternatif markaların tüketici için göze çarparlığına bağlı olarak belli olur.
Alternatif markaların temin edilebilirliği de bu markaları arz eden firmaların üretim ve
pazarlama imkanlarına, bu imkanlar ise, rakip firmaların ekonomik, hukuki ve sosyal
koşullarına bağlı bir işlevdir.

211

10.10. SES 2006 Nedir? Ne Değildir?
SES 2006, sosyo-ekonomik statüdür. Sosyal sınıf ve tabakalaşmadır. Yapay bir
kavramdır. Toplum içindeki homojen hane gruplardır. Kültürel, sosyal ve ekonomik
kapitaldir. Özü itibariyle bulanık bir kavramdır. SES 2006, bireysel bir karakteristik değildir.
Hane geliriyle ilgili doğrudan bir kavram değildir. Kısa vadede değişim göstermez.

10.10.1. A Grubu
kişiler.

• Genel nüfusun içinde çok azlar, büyük ölçüde ya tek başına yaşıyorlar ya da iki
• Bu grup, en az iki kuşak mutlak bir biçimde eğitimli, hem de çok iyi eğitimli.
• Araç sahipliği çok yüksek.
• Cep telefonu kullanma oranı, yüzde 96, ev telefonu ise yüzde 78.
• Üçte ikisinde bilgisayar var, ücretli TV yayınlarını tercih ediyorlar.

10.10.2. B Grubu
• İdeal aile dört kişiden oluşuyorsa, B grubu büyük ölçüde bunu yakalıyor.
• Eğitim profili, A grubunun bir kuşak öncesini andırıyor.
• Herkesin cep telefonu (yüzde 96) var, hatlı telefon daha az.
• Yüzde 50’sinin bilgisayarı var, üçte biri ücretli TV abonesi.
• Büyük çoğunluk gazete okuyor.

10.10.3. C1 Grubu
• B grubuna çok benziyor. Yarıdan fazlası 3-4 kişilik aile.
• Yüzde 50’si açık gıda kullanıyor.
• Çok büyük ölçüde (yüzde 89) cep telefonu kullanıyorlar. Hatlı telefon oranı da
(yüzde 82) yüksek.

10.10.4. C2 Grubu
• Hanede yaşayan insan sayısı genelde 4 ve üstü.
• Konut sahipliği C2, D ve E gruplarında aynı: Yüzde 65.
• Cep telefonu sahipliği çok yüksek.
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Normal ev telefonu ise biraz daha fazla (yüzde 82).
• 10 aileden birinde bilgisayar var, neredeyse tamamı çatı anteni kullanıyor.

10.10.5. D Grubu
• Yüzde 50’si ya 5 kişilik, ya 6 ya da daha fazla nüfusa sahip aileler.
• Üçte ikisinde çocuk sayısı 3-5 ya da 6 ve üstünde.
• Üçte ikisi ev sahibi, 10’da birinin ikinci evi var ve ev bu kentte.
• Araç sahipliği oldukça az (yüzde 17) ve bir bölümü ticari.

10.10.6. E Grubu
• Bu grup kalabalık ailelerden oluşuyor.
• Üçte birinin çocuk sayısı 6’dan fazla.
• En yüksek konut sahipliği oranı D ile birlikte bu grupta.
• Çok düşük oranda, o da kredi ihtiyacı dışında bankayla hiç işleri yok.
• Beşte biri gazete okuyor. Dergi alacak ne paraları var ne de moralleri.
Özetle, örneğin, ABD’deki sosyal sınıfların klasik gösterimlerinde 7 düzey
tanımlanmıştır. (1) alt-alt, (2) üst-alt, (3) çalışan sınıfı, (4) orta sınıf, (5) üst- orta, (6) alt-üst
ve (7) üst-üst.
Türkiye’de ise sosyal sınıflar, Zet-Nielsen yaptığı bir araştırmaya göre gelir grupları
temel alınarak A statüsünden E statüsüne doğru sıralanmıştır.
Dünyanın her yerinde A sosyo-ekonomik grubu en yüksek harcamayı yapan gruptur.
Bu grubu, zenginler, sanayiciler, gelir düzeyi yüksek serbest meslek sahibi kişiler
oluşturmaktadır.
B sosyo ekonomik grubu, orta sınıf anlamına gelmektedir. Genellikle bu grubu, özel
sektör çalışanları, gazeteci, yazar, kamu üst düzey yöneticisi ve orta-büyük esnaf gibi meslek
erbabı kişiler oluşturmaktadır.
C sosyoekonomik grubunu, C1 ve C2 alt grupları oluşturmaktadır. Bu alt sınıflandırma
yapılırken grupların yıllık harcamalarına bakılmıştır. C2 grubunun yıllık harcaması C1’e göre
daha düşüktür. Bu grupları memur, işçi, küçük esnaf ve emekliler oluşturmaktadır.
D ve E statü gruplarını ise daha çok gelir ve eğitim düzeyleri düşük işsizler, tarım
işçileri, çok küçük esnaf ve marjinal işlerle uğraşanlar oluşturmaktadır.
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Bu Bölümünde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama iletişimi modelini göz önüne alarak, tutumların değişmesinde başlıca dört
ögenin özelliklerinin önem kazandığı görülmektedir: Kaynağın özellikleri, İletinin özellikleri,
Hedefin özellikleri ve Ortamın özellikleri. Bu ögelerin karşılıklı etkileşimi hedefin tutum
değişikliği üzerinde önemli rol oynar. Tüketici davranışlarını açıklayan modeller iki farklı
yaklaşımla ele alınıp sınıflandırıldı.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
Doğr
u
1. İkna edici iletişim; bir kişi ya da grubun, başka kişi ya da
grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirerek, denetim
altına almak ya da değiştirmek için giriştiği bilinçli bir
iletişim etkinliğidir.
2. Bireylerin gereksinimlerine bağlı olarak uyarıcıları Ussal,
Duygusal, Tehdit edici ve korku verici, Güldürü unsuru
taşıyan, Coşku unsuru taşıyan olarak sınıflandırmak
olanaklıdır.
3. Tutumun ögeleri, genellikle birbirleriyle uyum içinde
bulunan bilişsel öge, duygusal öge ve davranışsal ögedir.
4. Algılama, seçme, düzen koyma ve yorumlama
basamaklarını kapsayan üç aşamalı bir süreçtir. Bu süreçten
hareketle algılamada üç tür seçmeden söz edilebilir; Seçici
kabul, Seçici çarpıma ve Seçici hatırlatma.
5. Tüketicileri harekete geçiren, özellikle pazarlama alanında
etkisini duyuran motivasyon teorileri mevcuttur. Bunlar
içinde en çok kabul gören üç teori, Carl Gustav Jung,
Abraham Maslow ve Frederick Herzberg’e aittir.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1 D, 2 Y, 3 D, 4 D, 5 Y
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11. PAZARLAMA BÜTÜNÜ İÇİNDE HALKLA İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. Halkla İlişkiler Kavramı Ve Tanımı
11.1. Çeşitli Tanımlar
11.2. Halkla İlişkiler Ve İkna Edici İletişim
11.3. Pazarlama İletişimi Ve Halkla İlişkiler
11.4. Halkla İlişkilerin Pazarlama Sürecindeki Yeni Rolü
11.5. Halkla İlişkilerin İşlevsel Ve Yapısal Evrimi
11.6. Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Değişen Amaçları
11.6.1. Bütünsel Kurum Felsefesi
11.7. Halkla İlişkiler Ve Diğer Pazarlama İletişimi Öğeleri Arasındaki Etkileşim
11.8. Halkla İlişkilerin Özel Formları
11.8.1. Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (Mpr / Product Pr)
11.8.1.1. Pro-Aktif Mpr
11.8.1.2. Re-Aktif Mpr
11.8.2. Kurumsal Halkla İlişkiler (Cpr)
11.9. Halkla İlişkilerde Stratejik Yönetim
11.9.1. Strateji Tanımı Ve Türleri
11.9.2. Stratejik Yönetim Sürecinin Aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Halkla İlişkiler için yapılan çeşitli tanımlarının ortak özellikleri nelerdir?
2. Halkla ilişkilerin pazarlama sürecindeki yeni rolü nedir?
3. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin değişen amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Pazarlama bütünü
halkla ilişkiler

Kazanım

içinde Halkla İlişkilerin, hedef
kitleler ile olan ilişkilerin
bütünleşmesi,
yönetim
fonksiyonlarının
bütünleşmesi, işletme ve
organizasyon
şekillerinin
bütünleşmesi ve sonuç olarak
toplumla
bütünleşmeyi
içeren aşamalarla bütünleşik
pazarlama iletişimi sürecine
olan katkılarını öğrenme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Pazarlama konularını dikkate
alarak, tüketiciler ya da diğer
gruplarla organizasyon
arasında karşılıklı etkileşim
yaratmanın nasıl
gerçekleştirileceğinin
öğrenilip geliştirilmesi
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Anahtar Kavramlar






Halkla ilişkiler
Pazarlama Halkla İlişkileri
Ürün Halkla İlişkileri
Bütünsel kurum felsefesi
Kurumsal Halkla İlişkiler
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Giriş
Halkla İlişkiler genellikle halkı aydınlatma, bir örgüte iyi niyet, destek ve saygınlık
(itibar) sağlama, halkın zihninde örgüt hakkında olumlu bir izlenim ve olumlu bir imaj
yaratma etkinliğidir.
Halkla İlişkilerin evrimsel gelişiminde temel olan üç önemli işlevsel değişim değerini
tanımlamıştır: 1900-1990 yıllarını kapsayan döneme Halkla İlişkilerin pasif dönemi, 1990’lı
yıllardan başlayarak günümüze kadar olan süreci ise Halkla İlişkilerin, işletmelerin karar
sürecinde aktif olarak rol aldığı dönem olarak değerlendirmektedir: “Onu nasıl
söylemeliyim”, “Ne söylemeliyim” ve “Ne yapmalıyım” dönemleri.
Günümüzün ticari iletişimine damgasını vuran Pazarlama İletişimi kavramı,
Bütünleşik Pazarlama İletişimi kavramı; yapılan tüm iletişim çabalarında bir bütünsellik
olmasını öngörür.
Halkla İlişkiler, hedef kitleler ile olan ilişkilerin bütünleşmesi, yönetim
fonksiyonlarının bütünleşmesi, işletme ve organizasyon şekillerinin bütünleşmesi ve sonuç
olarak toplumla bütünleşmeyi içeren aşamalarla bütünleşik pazarlama iletişimi sürecine
önemli katkılar sağlar.
Geçmişte Halkla İlişkilerin tek işlevi kamuoyu ile kuruluş arasında iletişim kurmak,
kuruluşu kamuoyuna tanıtmak, benimsetmek, kuruluş imajı oluşturmak olarak görülmekte ve
pazarlamada Halkla İlişkiler olgusu göz ardı edilmekteydi. Ancak zaman içinde ürünün ve
markanın kuruluşun önüne geçmesiyle birlikte, Halkla İlişkilerde de yavaş yavaş değişimler
görülmeye başlanmıştır. Bu süreçte Halkla İlişkiler uzmanlarının da ürün/marka tanıtımı
çabalarında reklamcılara yardım etmeye başlamasıyla birlikte iki kavram ortaya çıkmıştır:
Pazarlama Halkla İlişkileri (MPR: Marketing Public Relations) ve Ürün Halkla İlişkileri
(PPR: Product Public Relations)
Halkla İlişkiler; pazarlama konularını dikkate alarak, tüketiciler ya da diğer gruplarla
organizasyon arasında karşılıklı etkileşim yaratmaktadır. Halkla İlişkilerin pazarlama ağırlıklı
yönü pazarlama yönlü Halkla İlişkiler ya da kısaca MPR olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama
ağırlıklı Halkla İlişkiler de pro-aktif ve re-aktif olarak iki değişik yapılanmayla pazarlama
amaçlı olarak yapılanmasını tamamlamıştır.
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11. HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI VE TANIMI
Halkla İlişkiler genellikle halkı aydınlatma, bir örgüte iyi niyet, destek ve saygınlık
(itibar) sağlama, halkın zihninde örgüt hakkında olumlu bir izlenim ve olumlu bir imaj
yaratma etkinliğidir.
Halkla İlişkiler kavramı örgütle birey arasındaki yüzyüze ya da dolaylı
karşılaşmalardır. Söz konusu örgütlerin bu konuda uzmanlaşmış kişilerin ya da birimlerin
hizmetlerinden de yararlanarak, halkla uyumlu ilişkiler kurmak amacıyla giriştikleri
etkinliklerin ve sistemli çabaların tümü de Halkla İlişkilerdir. Halkla İlişkiler, yönetim
sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yöneticinin temel görevlerinden biri ise, örgütü amacına
ulaştırmaktır.

11.1. Çeşitli Tanımlar
Halkla İlişkileri iki türlü anlaşılmalıdır. Kamu ya da özel sektöre ait bir işletmenin ya
da devlet biriminin halk ile ilişkileri, ilişkilerin kendisi ve de bir bilim dalı, bir uygulama, bir
teknik olarak Halkla İlişkiler.
En geniş anlamıyla Halkla İlişkiler; “Bir girişimin, kamu ya da özel sektörde faaliyet
gösteren bir kuruluşun temasta bulunduğu ya da bulunabileceği kimselerin anlayış, sempati ve
desteğini elde etmek ve devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim
görevidir”. (Bozkurt, 2004: 183)
“Halkla İlişkiler en basit şekilde, kamuoyunun görüş ve düşüncelerini etkilemek için
bilginin kullanımı olarak tanımlanabilir” (Odabaşı, 1995:84)
“Halkın kabul edeceği eylemlerin ve karşılıklı haberleşme oluşumunun yardımıyla
halk oyunu etkilemek için girişilen planlı çabalardır”
“Halkla İlişkiler, belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı,
inandırıcı bir haberleşme çabasıdır.” (Alaeddin Asna)
“Kamu alanında ise devlet mekanizması ile yurttaşlar arasında doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak yapılan temaslar ile bu temaslarda saklı tesir ve davranışlardan doğan tepkinin
bütünüdür.” (Oktay, 1996: 34)
Halkla İlişkilerin yapılan çeşitli tanımlarının ortak özellikleri:
• Halkla İlişkiler uzmanlık gerektiren bir iştir;
• Halkla İlişkiler bir yönetim fonksiyonudur;
• Halkla İlişkiler, örgüt ile çevresi arasındaki bütün iletişimleri yerine getirir;
• Halkla İlişkiler, örgüt ile çevresi arasındaki iletişim akışının stratejisini belirler, bu
stratejilerin oluşturulması için gerekli araştırmaları gerçekleştirir;
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• Halkla İlişkiler, örgütün hedef kitlelerindeki bütün istek ve beklentileri öngörerek
bunu iletişim programlarına yansıtır;
• Halkla İlişkiler örgüt içerisinde doğrudan üst yönetime bağlı çalışır. (Bozkurt,
2004:182)
Kotler’e göre artık Halkla İlişkiler, işletme ya da ürünün adının medyada para
ödemeden yer alması olan ve duyuru (publicity) olarak tanımlanan eski anlayışı aşarak iyi bir
kurumsal imaj yaratmak ve tanıtım tekniklerinden yararlanarak, işletmenin çeşitli kitlelerle
diyaloğunu geliştirmeyi hedefleyen anlam ve uygulamaları içermektedir. Ürün tanıtımı
(product publicity), iç ya da dış tüm hedef kitlelerle iletişim, lobicilik faaliyetleri, kamusal
olaylar, Halkla İlişkilerin sınırlarını belirlerken yönetime danışmanlık yapmak ve yönetimin
amaçlarına hizmet etmek Halkla İlişkilerin yönetsel boyutuna dikkat çeker. (Conrad
Levinson, 2001: 5’den Aktaran Peltekoğlu, 2010: 215)
Günümüzün ticari iletişimine damgasını vuran Pazarlama İletişimi kavramı,
Bütünleşik Pazarlama İletişimi kavramı; yapılan tüm iletişim çabalarında bir bütünsellik
olmasını öngörür. Pazarlama iletişimi ögelerinin her biri, üretici işletmenin hedef kitlesine
mesajlar gönderebilmesinin birer yoludur; ancak, halkla İlişkiler ve Reklam bu ögeler içinde
özellikli bir yer tutmaktadır.
İçinde bulunduğumuz çağ Bilgi Çağı yaşadığımız çağı tümüyle yönlendirmektedir.
Çağımızın hızla değişen koşulları üretici işletmelerin toplumu tanıma, kendilerini de ilişki
içinde bulundukları ya bulanabilecekleri çevrelere tanıtma gereksinimleri artmıştır. Örgütlerin
yönetim boyutundaki anlayış ve değişiklikler tanıtma işlevini doğurmuş ve ortaya çıkan olgu
da Halkla İlişkiler olmuştur.
Halkla İlişkiler yalnızca bilgi vermek için yürütülen bir etkinlik değildir, temelinde
iletişimin yattığı, yönetim-halk ilişkisini iyileştirmeye yönelik bir etkileşim çalışmasıdır.
“Kurumun Halkla İlişkileri ürünün ise reklamı yapılır” biçimindeki anlayış zaman
içerisinde değişime uğramış, kurumun reklamının ürünün ise Halkla İlişkilerinin yapılabildiği
görülmüştür. 1980’lerde pek çok işletme, ürün pazarlamasında Halkla İlişkilerin önemli bir
rol oynadığını fark ederek ürün Halkla İlişkilerini iletişim stratejilerinin baş tacı haline
getirmişlerdir. (Peltekoğlu, 2010: 218)
Günümüz çağdaş Halkla İlişkiler kavramı, yapısı ve felsefesi bakımından bir iletişim
ve karşılıklı etkileşim süreci niteliğinde olup, gerek kamu gerek özel sektör uygulamalarının
halka onaylatılmasını değil, yönetim olayının karşılıklı etkileşim yoluyla gerçekleştirilmesi
sonucunda halkın bu uygulamalara destek vermesini sağlamak ve örgütün ilişkide bulunduğu
ya da bulanabileceği kitleyle sürekli işbirliği ve iletişimini devam ettirmeyi öngörmektedir.
(Göksel, 1990: 6’dan Aktaran Görsel vd, 1997: 111)
Özetle, Halkla İlişkiler;
1) Yönetimin toplumsal felsefesidir,
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2) Bu felsefinin politik kararlara dönüştürülmesidir,
3) Bu politikalardan yola çıkılarak ortaya konan uygulamalardır,
4) Ve tümünün özünde iletişimdir. (Kadıbeşgil, 1986: 5’den Aktaran Görsel vd, 1997:
113)

11.2. Halkla İlişkiler Ve İkna Edici İletişim
İşletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi için Halkla İlişkiler çabalarının
hem iç hem dış çevreyle sağlıklı biçimde yürütülmesi gerekir.
Halkla İlişkiler’in özünü iletişim oluşturur. Ancak bu iletişimin kurum için verimli
olabilmesi, karşılıklı bilgi aktarımı ve etki-tepki sürecinin sağlıklı işlemesine bağlıdır. Hedef
kitleyi kandırmaya yönelik gerçeklerden uzak Halkla İlişkiler çabaları, kısa sürede kurumun
aleyhine sonuçlar yaratacaktır. Bu sağlıklı iletişimin temel koşulu ise kaynağın hedefi doğru
saptaması ve yeterli olarak tanımasıdır.
Halkla İlişkiler bir uzmanlık işidir. Bir kurumun felsefesini belirlemek, yönetimin
yaşamsal işlevlerinden birisini yerine getirmek, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumun
canlılık kazanmasında rol oynamak uzmanlık gerektirir. Ayrıca, Halkla İlişkiler alanında
çalışacak kişilerin konunun eğitimini veren okullardan mezun olmaları, mesleki kuram ve
uygulamalara, kullanılan yöntem ve tekniklere hakim olmaları beklenir.
Halkla İlişkiler çalışmaları, sonuçları uzun dönemde alınabilen çalışmalardır. Buna
karşın bir etkinliğin sonuçları alınmadan diğer etkinliğin başlatıldığı bir süreçtir.
Halkla İlişkiler etkinliklerinin birbirinden kopuk olarak yapılması, bir ya da iki
etkinliğin ardından uzun dönem sessiz kalınması, yapılan etkinliklerin etkisinin azalmasına ve
etkinliklere ödenen maddi bedellerin sonuçsuz kalmasına yol açacaktır.
Halkla İlişkiler çabalarında başarılı olabilmek için, Halkla İlişkilerin öneminin
kurumun tüm çalışanları tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi gerekir ve Halkla İlişkiler
etkinlikleri programlanırken özellikle göz önünde bulundurulması gereken nokta, bu
etkinliklerin sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Toplumbilimciler, toplumlara iş yaptırmada, insanların düşünce, inanç, kanı ve
davranışlarını istenilen biçimde yönlendirmede üç yöntem olduğunu savunurlar: Zor
kullanmak, maddi çıkar sağlamak, ikna etmek.
Bu yöntemler içinde en ekonomik olanı ve uzun vadede en geçerli, en yararlı olanı
inandırma, ikna etme yöntemidir. Bütünleşik pazarlama iletişimi gibi, hedef kitlelerin
davranışlarını Halkla İlişkiler etkinlikleriyle, belirli bir yönde etkilemek isteniyorsa, Halkla
İlişkileri de ikna edici bir iletişim süreci olarak ele almak gereklidir. Çünkü Halkla İlişkiler en
basit tanımıyla, kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir.
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Bu bağlamda Halkla İlişkiler etkinliklerinin ve mesajlarının ikna edici özelliklere
sahip olarak, hedef kitlelerine ve amaçlarına ulaşması için bir dizi kurala ve ilkeye uyulmak
zorunluluğu vardır.
Öncelikle Halkla İlişkiler etkinlikleriyle ulaşılmak istenen hedef ve amaçlar iyi
belirlenmiş olmalıdır. Halkla İlişkiler etkinlikleriyle ilgili olarak hedefler; özel işletmelerle
ilgili hedefler, kamu örgütleriyle ilgili hedefler ve özel işletmeler ve kamu örgütlerinin ortak
hedefleri olmak üzere üç grupta ele alınmalıdır.
Özel işletmeler açısından hedefler; özel girişimciliği aşılama, işletmeyi koruma,
finansal güçlenme; kamu örgütleri açısından hedefler; devletin politikasını tanıtma, vatandaşla
ilişkileri iyileştirme, dünya barışına katkıda bulunma gibi özetlenebilir. Özel işletmeler ve
kamu örgütlerinin ortak hedefleri; saygınlık ve tanışıklık sağlama, hizmetin etkinliğini ve
satışı artırma, örgüt içinde bilgi akışı sağlama, iş gören bulma, endüstri ilişkilerini iyileştirme,
yönetici davranışını geliştirme, bilim, teknik ve sanatta yeni sentezlere varma, amaçları
zenginleştirme olarak sıralanabilir. (Ataol, 1991: 93’den Aktaran Göksel vd, 1997: 121)
Hedefler belirlendikten sonra ilk olarak hedef kitleler seçilmelidir. Hedef kitle genel
olarak “halk” olarak tanımlanmaktadır. Ancak, bu genel kitleyi oluşturan kişi ve kuruluşlar iki
temel grupta toplanmalıdır. İşletme içi gruplar: İşletmenin kendi personeli, ortaklar vb. ve
işletme dışı gruplar: Tüketiciler, rakipler, dernekler, vakıflar, medya kuruluşları, aracılar,
meslek örgütleri vb.
Sözü edilen gruplar içinden seçilmiş olan hedef kitle ya da kitlelerin özellikleri ve
gereksinimleri belirlendikten sonra, onlarla ikna edici iletişimi gerçekleştirmede
yararlanılacak en uygun yöntem ve araçların seçilmesi aşamasına gelinir. İşletme içi gruplara
yönelik olarak; işletme içi yayınlar, anmalar, kutlamalar, eğitim seminerleri; işletme dışı
gruplara yönelik olarak; basın bültenleri, doğrudan postalama, fuarlar, basın toplantıları vb.
etkinliklerde bulunulabilir.
İşletmeler var olan durumlarını değerlendirerek, amaç ve hedeflerini kesin olarak
belirleyip, hedef kitlelerini seçtikten ve yararlanacakları iletişim araçlarına karar verdikten
sonra aşağıdaki aşamalardan geçerek, başarılı bir ikna edici iletişim süreci oluşturabilirler.
1. Hedef kitlelerin iknaya yönelik iletişim girişimine bakış açısı, kanaat ve tutumlarını
ve gereksinimlerini belirlemeli ve en uygun zamanı seçmeli,
2. Hareket ve uygulama kararı sırasında en uygun adımları öngörmeli ve atmalı,
3. En uygun ikna taktiğini ve stratejisini oluşturarak, mesajını en etkili biçimde
vermeli,
4. Hedef kitlelerin iletiye karşı tepkilerini, yani geri bildirimlerini bir araya getirmeli,
5. Bu geri bildirimin ışığı altında, ikna edici ek bilgilerin düzenlenmesi ve
gönderilmesini sağlamalı,
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6. Hedeflenen ikna sdüzeyine ve başarıya ulaşmak için çalışılmalı. (Oktay, 1996: 55
ve Yüksel, 1994: 77’den Aktaran Göksel vd., 1997: 123)
İkna edici iletişim sürecine uygun olarak Halkla İlişkiler etkinliklerinde verilecek
mesajlar bu doğrultuda genel gazetecilik kurallarına ve iletişim aracı olarak kullanılmak
istenen medya kuruluşunun yayın standartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, söz konusu
mesajların dikkat çekici, ilgi ve merak uyandırıcı, dikkat ve merakın devamlılığını sağlayıcı,
hedef kitlenin gereksinim, güdü ve kültürel özelliklerine uygun temalar taşıyan, inandırıcı,
açık ve anlaşılır bir dille yazılmasına özen gösterilmelidir.
En etkili ve ikna edici mesajların saygınlığını ve inanırlığını önce kendi iç çevresinde
ve personeli nezdinde yaratabilmiş; bu gruplarda örgüte derin bir bağlılık, sevgi ve güven
geliştirebilmiş; saygın, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamını oluşturabilmiş; iş görenlerinin
her türlü maddi ve manevi gereksinimlerini tatmin edebilmiş örgütlerin Halkla İlişkiler ve
iletişim etkinlikleri için söz konusu olduğunu belirtmek doğru olur (Oktay, 1996:57’den
Aktaran Göksel vd, 1997: 124). Dış hedef kitlelerle ise doğru bilgilere dayanan, dürüst
ilişkiler kurmak ve toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmek yoluyla, uzun vadeli bir
güven ortamı geliştirilmiş olmalıdır.
Sonuç olarak;
Halkla İlişkiler çabalarında ikna edici olabilmek için, yalnızca iletilecek mesajlarda
ikna edici unsurların bulunması yeterli değildir; örgütün uzun vadede kazandığı saygınlık,
güvenilirlik ve olumlu imaj da büyük önem taşımaktadır.

11.3. Pazarlama İletişimi Ve Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler, hedef kitleler ile olan ilişkilerin bütünleşmesi, yönetim
fonksiyonlarının bütünleşmesi, işletme ve organizasyon şekillerinin bütünleşmesi ve sonuç
olarak toplumla bütünleşmeyi içeren aşamalarla bütünleşik pazarlama iletişimi sürecine
önemli katkılar sağlar.
Bütünleşik pazarlama iletişimi, Amerikan Reklam Ajansları Birliği’nin tanımına göre
genel reklam, direkt cevap, satış, promosyon ve Halkla İlişkiler gibi çeşitli iletişim
disiplinlerinin stratejik rollerini hesaplayan ve açıklık, birbirini tutma ve maksimum düzeyde
iletişim etkisi yaratmak için bu disiplinleri birleştiren, kapsamlı bir planın artı değerini
tanıyan pazarlama iletişimini planlamadır. (Aktaran Bozkurt, 2006: 184)
Bu anlamda, belirli marka imajı ve spesifik yararlar sunabilmek için tek bir sese
gereksinim vardır. Anlamlı bir etki yaratabilmek için bütün iletişimlerde güçlü bir ortak tema
ve imaj kullanılmalıdır.

11.4. Halkla İlişkilerin Pazarlama Sürecindeki Yeni Rolü
İşletmeler ve ürün adına, reklamdan daha düşük maliyetle farkındalık yaratabilen
Halkla İlişkiler, gücüne karşın, yakın zamana kadar pazarlama iletişiminde ihmal edilmiştir.
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Bunun nedeni yayılmış, dağınık görünen kullanımından kaynaklanmaktadır. Genellikle,
çalışanlar, ortaklar, resmi otoritelerle ilişkileri yoğun olan Halkla İlişkilerin, ürünün
pazarlama amaçlarını arka plana atması, pazarlama yöneticilerinin ise, Halkla İlişkilerin
satışlara doğrudan etkisiyle ilgilenmeleri pazarlama açısından Halkla İlişkilerin öncelikli
sorununu oluşturmaktaydı. Oysa bugün Halkla İlişkiler, kurumların itibarına dolayısıyla
kazanımlarına giden yolun temel stratejisidir. İtibarlı kurumlar ise şemsiye imajından
yararlanmakta, markalarının reklam iletilerinde bile işletmeye vurgu yapmaktadırlar.
Günümüzde pek çok işletme, Halkla İlişkiler birimlerinin etkinliklerini pazarlama
bakışıyla yönetmesini istemekte, bazı işletmeler ise kurumsal iletişim birimleri oluşturmakta
ya da bu hizmeti veren Halkla İlişkiler firmalarından destek almakta tüm iletişimi sinerji
içinde sürdürmektedirler.
Kitle iletişim araçları ya da diğer iletişim kanallarıyla gerçekleştirilen olumlu
açıklamaların, reklama oranla işletmeye daha fazla güvenilirlik sağladığının farkına varılması,
pazarlama iletişimi içinde Halkla İlişkilere duyulan gereksinimi giderek arttırmaktadır.
İşletmeler, Halkla İlişkileri yeni hareketler yaratmak, örgüt içi iletişimle uğraşmak,
özel olaylar/programlar hazırlamak, lobicilik ve araştırmalar yapmak kullanırlar. Son on yılda
Halkla İlişkiler uzmanı, pazarlama karmasının değerli bir parçası olarak işletme içerisinde
önemli bir yer edinmiştir.
Phillip Kotler ve William Mindak, pazarlama ve Halkla İlişkileri, firmanın önemli bir
dış işlevi olarak değerlendirmektedirler. Her iki işlev de analiz etmeye ve planlamaya, dış
grupları memnun etme açısından başlamaktadır. Ayrıca, Kotler pazarlamanın geleneksel “4
P” sine, yeni pazarlara girmeyi sağlamada zorunlu olan iki aracı, “güç” ve “Halkla İlişkiler’i
de eklemiştir.
Pazarlama ve Halkla İlişkiler, giderek tüketicilere tam bir iletişim sunabilmek için
birlikte çalışmaktadır; pazarlamacılar yeni ürün tanıtımı için duyuruyu kullanıyorken; Halkla
İlişkiler, pazar arenasında “danışman” olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkla İlişkiler, ürün
tanıtımlarına, reklamın oluşturamayacağı bir güvenilirlik kazandırmaktadır. İnsanlar artık
sadece reklamlara inanmamaktadır. İnançları gazetelerde okuduklarında ya da televizyonlarda
reklam formatının dışında haber ya da yorum olarak izlediklerinde kuvvetlenmektedir.
Halkla İlişkiler, medya, özel ilgi grupları ve halkla beraber yeni ürün tanıtımlarında
gerekli görülen bir olgudur. Bu bağlamda gelişerek, güvenilir iletişim ve marka kimliği
içinden satın alma ve tüketici memnuniyetini teşvik etmek için iletişim, planlama, yerine
getirme ve geliştirme hareketini tamamlamak üzere ortaya atılan MPR’nin tanımlaması
yapılmaktadır. Halkla İlişkilerin pazarlama ağırlıklı yönü pazarlama yönlü Halkla İlişkiler ya
da kısaca MPR olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama ağırlıklı Halkla İlişkiler de pro-aktif ve
re-aktif olarak iki değişik yapılanmayla pazarlama amaçlı olarak yapılanmasını
tamamlamıştır.
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Pazarlamacılar geleneksel pazarlama araçlarının etkinliğinde azalma gördükçe, Halkla
İlişkilerin tüketici anlayışına ve maliyet yönünden verimliliğine daha büyük önem verir hale
gelmişledir. Geleneksel pazarlama iletişimi yöntemleriyle parçalanan ve etkinliği azaltılan
iletişim çalışmalarını, stratejik olarak planlayan ve koordine eden Halkla İlişkiler, satın alma
davranışlarını doğrudan etkileyen bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında, örgüt içinde
kilit bir görev üstlenmektedir artık.

11.5. Halkla İlişkilerin İşlevsel Ve Yapisal Evrimi
Amerikalı Halkla İlişkiler uzmanı Harold Burson, Halkla İlişkilerin evrimsel
gelişiminde temel olan üç önemli işlevsel değişim değerini tanımlamıştır: 1900-1990 yıllarını
kapsayan döneme Halkla İlişkilerin pasif dönemi, 1990’lı yıllardan başlayarak günümüze
kadar olan süreci ise Halkla İlişkilerin, işletmelerin karar sürecinde aktif olarak rol aldığı
dönem olarak değerlendirmektedir: “Onu nasıl söylemeliyim”, “Ne söylemeliyim” ve “Ne
yapmalıyım” dönemleri. (Aktaran Bozkurt, 2004: 186)
Halkla İlişkiler formel bir disiplin olmadan önce, üst yönetimin Halkla İlişkilerin
uzman çalışanlarına sorduğu soru, “onu nasıl söyleyebilirim” idi. Basın yolu ile hedef
kitlelere ulaştırılması gereken bir mesaja istek ve gereksinim vardı. Sorun; hedef kitlelere
iletilecek mesajın haber olarak kullanılabilmesi için doğru sözcüklerin ve haber dilinin nasıl
kullanılacağıydı. Bunu yapmak ve doğru medya çıkışlarını kullanmak, uzman Halkla İlişkiler
çalışanlarının işiydi. Bu nedenle, “onu nasıl söyleyebilirim” dönemindeki Halkla İlişkiler
uzmanlarının gazeteci kökenli olmaları çok önemliydi. Gazeteci kökenli Halkla İlişkiler
uzmanının haber değeri yaratacak dili bilmesinin yanında diğer bir avantajı da; dönemi
içindeki medyalarla olan yakın ilişkisiydi. Dolayısıyla iletilmesi gereken mesajlar, iyi
ilişkilerle medyada yer alabilmekteydi.
1960’lı yıllara gelindiğinde birçok statü yenilenmesi başladı. Bu dönem, firmalar
hakkındaki toplumsal doğruların su yüzüne çıktığı dönemi kapsamaktadır. Bu dönemin ortak
özellikleri arasında, tüketicinin bilmesi gereken doğrular, onların görüşüne sunulma
zorunluluğunun ortaya çıkması, çevre ve yeşille ilgili değerlerin görülür ve etkili olması,
kendini, protesto yürüyüşleri ve toplantılarıyla ifade etmeye çalışan bireyselleşme,
özgürlüklerin yükselişi ve bazı ürünlere karşı yapılan boykotları göstermek olanaklıdır.
Firma yönetimleri için, bu ilk kez yüz yüze kalınan ve işletme eğitimleri sırasında
görmedikleri bir takım sorunlar ve bu sorunlara ilişkin alınması gereken pek çok karar
bulunmaktaydı. Tüm bu gelişmeler, medya ve halk ile bütünleşmesi gereken yöneticileri,
Halkla İlişkiler çalışanlarına ve uzmanlarına yöneltmekteydi. Çünkü işletme yöneticilerinin
belki de ilk kez hedef kitlelerine hesap vermeleri gereken bir dönem başlamıştı. Bütün
bunların sonucunda da “onu nasıl söyleyebilirim”, bir sonraki adımda “ne söylemeliyim’e
dönüşmüştür. Bu dönem, Halkla İlişkiler uzmanlarının kendi uzmanlık ve iletişim becerilerini
kısmen de olsa kullanmaya başladıkları bir dönem olarak tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla
Halkla İlişkiler uzmanından yalnızca basınla iyi ilişkiler kurması ve haber dilini iyi bilmesi
değil; sorunlara uygun çözümler üretmesi, toplumsal mesajları kurgulaması da
beklenmekteydi.
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İş dünyası üzerindeki toplumsal baskı 1970, 80 ve 90’larda şiddetlenerek sürmüştür.
Bu da işletmelerin toplumla olan ilişkilerindeki yapısal değişimi ve gelişmeyi doğurmuştur.
Toplumlarda meydana gelen bu değişim ve düşünceler, yalnız azınlığın “olgun” görüşlerini,
tüketicinin doğru bildiklerini ve çevre konularını içermemekteydi. Global yarış çabalarına ve
iş dünyasının literatürüne karşı büyük bir tehdit de ortaya çıkmış bulunmaktaydı. 1970’lerin
başında iş dünyasıyla ilgili haberler, ekonomi sayfalarından baş sayfalara taşındı. Ancak tüm
bunlardan daha anlamlı olan değişim; medya yöneticilerinin iş dünyasını yeni bir kaynak
olarak kabul etmesi, okuyucu ve izleyiciler için kullandıkları terimleri, davranışları ve
söylemlerini yeniden düzenlemeleriydi.
Bu dönemde medya yöneticileri, iş dünyasına ilişkin haberleri dramatize etmeyi ve
onlara heyecan verici formlar vermeyi öğrenmişlerdir. İş dünyasına ilişkin haberler, bilgisayar
ağlarında, sabah haberlerinde başlıca konu olmaya başlamıştır. Bütün bu değişim, hiç
kuşkusuz iş dünyası için yeni iletişim becerilerine olan gereksinimleri de ortaya çıkarmıştır.
Bu, Halkla İlişkilerin 3. basamağı olan ve artık Halkla İlişkilerin aktif ve karar mekanizması
içinde olduğu “Ne yapmalıyım” dönemidir. “Onu nasıl söylemeliyim” ve “Ne söylemeliyim”
dönemindeki edilgen ve pasif yaklaşım yerini katılımcı, aktif ve iletişim stratejileri üretebilen
bir yaklaşıma bırakmaktadır.
Halkla İlişkilerin, kuruluşun karar verme süreçlerinin bir parçası olarak örgütlenmeye
başlamasından beri çok önemli aşamalar kaydetmesi; bütünleşik iletişimlerin de Halkla
İlişkilerin 3. dönemindeki hareket yönünde ilerlediğini göstermektedir. Şirketler, giderek
artan bir biçimde müşteri veri tabanları kullanmaya başlamış, reklamcılık, doğrudan
pazarlama, satış promosyonları ve Halkla İlişkiler uzmanları, işin etkinliğini ve sosyal
sorumluluğunu artırmak için birlikte çalışmak zorunda kalmışlardır.

11.6. Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Değişen Amaçları
Bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinin stratejik planlanması, uygulanması ve
ölçümlenmesini gerçekleştirmek, Halkla İlişkiler etkinliklerinin temel amacını
oluşturmaktadır. Bununla beraber, Halkla İlişkilerin bu genel amaca hizmet eden bazı yan
amaçları da vardır. Bunlar kısaca:
• Kamuoyunu aydınlatma, örgütü ve onun izlediği politikayı benimsetme
• Hedef kitlede örgüte karşı daha olumlu tavırlar yaratma
• Örgütle olan temaslarda, hedef kitlenin işini kolaylaştırma
• Alınacak kararların daha isabetli olmasını sağlamak için hedef kitle üzerinde
araştırmalar yapma
• Kamu yönetimi açısından, halka yasaklar ve kanunlar hakkında aydınlatıcı bilgiler
vererek yasalara uymayı sağlama
• Hizmetlerin yerine getirilmesinde hedef kitlenin onayını alma
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• Yasalarda ve yönetsel usullerdeki
yakınmalarından yararlanarak çözümler üretme

aksaklıklarda;

halkın ikna, öğüt

ve

• Kamuoyunun istek ve çıkarlarını ve gelişmesini takip etme
• Kamuoyunun bu istek ve çıkarlarına mümkün olduğunca örgütün yapısına uygun
şekilde cevap vermeye çalışma, bu konuda planlar ve programlar hazırlama
• Hangi istek ve çıkarların, kamu yararına veya kuruluş yararına yerine getirildiğini
veya getirileceğini kamuoyuna bildirme
• Halkı aydınlatma ve çalışmaları onlara benimsetme
• Halkla işbirliğini sağlayarak, halka götürülecek hizmetlerin verimliliğini artırma
• Özel ve kamu yararına cevap vermeye çalışma ve herkesin kişiliğine hürmet ederek
sosyal sorumluluk duygusu yaratma
Halkla İlişkilerin yukarıdaki amaçlarına bakıldığında, Halkla İlişkilerin temelde iki
genel amacının var olduğu görülmektedir. (Bozkurt, 2004: 189-190)
Sonuç olarak, Halkla İlişkiler, özellikle 90’lı yılların başından itibaren işletmelerin
tüketiciler düzeyinde tercih edilme ve farklılık yaratma konusundaki sıkıntılarına çözüm
olarak yeniden yapılanmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinde, işletmenin en üst
düzeydeki karar alma mekanizması içinde yer alan Halkla İlişkiler uzmanı, örgütle ilgili
alınabilecek bütün kararların iletişim boyutunu stratejik olarak irdelemekte, dolayısıyla tek
ses, tek görüntü ve bütünleştirilmiş bir mesajın hedef kitlelere iletilmesini sağlamaktadır.
Halkla İlişkilerin, üstlendiği görev ve sorumlulukların altından başarıyla kalkabilmesi
için pazarlama ağırlıklı; işletmenin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini ayrı ancak bütünleşik bir
felsefeyle yerine getirecek bir yapılanmaya kavuşmasıyla olanaklıdır.

11.6.1. Bütünsel Kurum Felsefesi
Kamusal alanda olsun özel sektörde olsun, her yönetimin ticari ve toplumsal varlık
nedenlerini ve gelecek projeksiyonunu da içeren, bütünsellik sunan bir yönetim felsefesi
vardır. Bütünsel Kurum Felsefesi olarak adlandırılan bu felsefe, yönetimin yaşamsallığını
sürdürebilmesini, belirlediği amaçlara ulaşabilmesini, uygulamalarını yönlendirebilmesini
sağlar. Bu bütünsel kurum felsefesinin toplumsal yönünü oluşturan, kamu ya da özel sektörde
etkinlik gösteren, yönetimin içinde yer aldığı toplum tarafından kabulünü kuvvetlendirecek,
ilişkide bulunulan hedef kitlelerle karşılıklı bir iletişim içerisinde olmasını, onların destek ve
sempatisini kazanmasını sağlayacak olan ve yönetimin şimdiki uygulamalarıyla gelecek
projelerinin şekillenmesinde yardımcı olacak unsur, yönetimin toplumsal felsefesi, yani
Halkla İlişkilerdir. Kısaca, Halkla İlişkiler, toplam kurum felsefesinin toplumsal yönüdür.
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Her yönetim uygulamasının özünde birtakım karar süreçlerinden geçerek biçimlenmiş
stratejik ve planlı politikalar vardır ve doğru politikalardan hareketle ortaya konan
uygulamalar başarının en önemli anahtarıdır.
Halkla İlişkiler saptanan akılcı politikalar doğrultusunda yapılacak uygulamaların
planlanmasında, organize edilmesinde ve sonuçlarının değerlendirilmesinde etkin bir rol
üstlenmektedir.
İşletmenin Halkla İlişkiler çabalarından başta ekonomik olmak üzere birçok beklentisi
vardır. Halkla İlişkiler bu bağlamda kurum ile hedef kitleleri arasında karşılıklı ve sağlıklı
bilgi alışverişinin olduğu bir iletişim sürecidir; uygulamalarının sağlıklı olabilmesi büyük
oranda hedef kitle saptamasının titizlikle ve gerçekçi bir biçimde yapılmasına bağlıdır;
uygulamalarıyla hedef kitleye gönderilen mesajlar daima gerçekleri yansıtmalıdır; bir
uzmanlık işidir ve Halkla İlişkiler adı altında yapılan her uygulama gerçek anlamda Halkla
İlişkiler değildir; sürekli bir çalışmadır; önemi, kurumun tüm çalışanları tarafından bilinmeli
ve kabul edilmelidir; çalışmaları için ayrılan bütçe, etkinlikler arasında akılcı bir biçimde
dağıtılmalıdır; çalışmaları daima bilimsel temellere dayandırılmalıdır.

11.7. Halkla İlişkiler Ve Diğer Pazarlama İletişimi Öğeleri Arasındaki
Etkileşim
Günümüzün değişen Pazar koşulları ürün yöneticilerinin, pazarlamacıların, pazarlama
iletişimcilerinin farklı yöntemlere önem vermelerine neden olmuştur. Tüm iletişim
çabalarının, müşterinin pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak
bütünleştirildiği bir pazarlama iletişimi olgusu oluşmuştur. Çağdaş pazarlamanın yeni bir
oluşumu olan bütünleşik pazarlama iletişiminde tüm iletişim çabaları işletmenin pazarlama
hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak entegre edilmektedir. Bu yeni oluşum
zaten pazarlamanın içinde olan reklam sektörü için pek yabancı değildir. Ancak pazarlama
iletişimi olgusuna bütünsellik açısından yaklaşıldığında, bu kavramın en yeni ögesi Halkla
İlişkilerdir.
Geçmişte Halkla İlişkilerin tek işlevi kamuoyu ile kuruluş arasında iletişim kurmak,
kuruluşu kamuoyuna tanıtmak, benimsetmek, kuruluş imajı oluşturmak olarak görülmekte ve
pazarlamada Halkla İlişkiler olgusu göz ardı edilmekteydi. Ancak zaman içinde ürünün ve
markanın kuruluşun önüne geçmesiyle birlikte, Halkla İlişkilerde de yavaş yavaş değişimler
görülmeye başlanmıştır. Bu süreçte Halkla İlişkiler uzmanlarının da ürün/marka tanıtımı
çabalarında reklamcılara yardım etmeye başlamasıyla birlikte iki kavram ortaya çıkmıştır:
Pazarlama Halkla İlişkileri (MPR: Marketing Public Relations) ve Ürün Halkla İlişkileri
(PPR: Product Public Relations)
Pazarlama iletişimi içerisinde Halkla İlişkilerin diğer tutundurma bileşenlerinden farkı
ucuz olması, spesifik hedef kitleye ulaşabilme olanağı sağlaması ve güvenilirliğinin yüksek
olmasıdır.
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Halkla İlişkiler ucuzdur çünkü: Hedef kitleye erişimi bağlamında maliyet düşüktür,
örneğin bir sayfalık 25 ticari dergiye gönderilecek ve maliyeti 100 $ olan basın bülteniyle
yaklaşık 50.000 - 100.000 okura ulaşılabilme olanağına karşın aynı derginin reklam açısından
maliyeti 1000 $ civarında olacaktır.
Halkla İlişkilerde hedef kitle spesifiktir, çünkü: Medya ve prodüksiyon maliyetinin
yüksek oluşu, reklamın geniş kitlelere ulaşımını bir anlamda zorunlu hale getirir ancak
uygulama sürecinde bir etkinlik ya da bir bültenle birden fazla hedef kitleye ulaşabilen Halkla
İlişkiler aynı zamanda oldukça küçük gruplarla da iletişim kurabilir.
Halkla İlişkilerin güvenilirliği yüksektir, çünkü: Çoğunlukla mesajlar üçüncü kişinin
onayını almıştır veya bir başkası tarafından dile getirilmektedir. Bir başka deyişle; eşik
bekçilerinin onayını almış iletiler hedef kitleyle buluşmaktadır. (Peltekoğlu, 2010: 217-218)

11.8. Halkla İlişkilerin Özel Formları
Çoğu Halkla İlişkiler etkinlikleri, pazarlamadan çok genel yönetimle ilgilenmektedir.
Halkla İlişkilerin bu yönüne genel PR ya da kurumsal Halkla İlişkiler (CPR) denilebilir.
Klasik anlamda Halkla İlişkilerin hedefi olan, örgütün iç ve dış çevresindeki bütün hedef
kitleler ile ilişkileri, Kurumsal Halkla İlişkiler yerine getirmektedir. Çalışanlar, hissedarlar,
bütün diğer hedef kitleler, işçi grupları, sivil hareketler ve tedarikçiler ile ilgilenmek, tipik
olarak işletmenin pazarlama dışı genel Halkla İlişkileridir.
Halkla İlişkiler; pazarlama konularını dikkate alarak, tüketiciler ya da diğer gruplarla
organizasyon arasında karşılıklı etkileşim yaratmaktadır. Halkla İlişkilerin pazarlama ağırlıklı
yönü pazarlama yönlü Halkla İlişkiler ya da kısaca MPR olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama
ağırlıklı Halkla İlişkiler de pro-aktif ve re-aktif olarak iki değişik yapılanmayla pazarlama
amaçlı olarak yapılanmasını tamamlamıştır.

11.8.1. Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR / Product PR)
1990’lı yılların ortaya çıkardığı en önemli özellik, rekabetçi bir pazarın gerek ulusal
gerekse uluslararası bir boyutta yapılanmış olmasıdır. Ürün ve hizmet üretip pazarlamak
isteyen işletmeler, paraları kazanılmak istenen müşterilerin beyninde olumlu imajlar yaratmak
ve duyguları paylaşacak ortak paydalar üretmek zorunda kalmışladır. Bütün bunları sağlamak
için de güçlü bir firma, ürün bilgisi, marka ve tercih edilme nedenlerinin ortaya çıkarılması
gerekmektedir. Bunun sonucu olarak da basın reklamlarını görmemekte, TV reklamlarını
kumandayla geçmekte ya da mesajlara kapalı hale gelmekte, radyoyu yalnızca müzik
dinlemek için kullanmaktadırlar. Birey artık kitle iletişim araçlarıyla gönderilen mesajlara
kapalıdır. Öte taraftan reklamlarda da fayda-maliyet hesaplarının etkinliği değerlendirilemez
olmuştur. Reklam mesajları için harcanan maliyetlerin etkinliği, net olarak müşterilere
yansımamaya başlamıştır. Bunun anlamı da kalplere ve beyinlere ulaşmanın her geçen gün
biraz daha pahalı ve zor olmasıdır. Bütün bu nedenlerden dolayıdır ki; mesaj göndericiler
diğer iletişim araçlarına ve disiplinlerine yönelmeye başlamışlardır. Yönlenilen bu yeni
medya, daha doğrusu iletişim unsuru, haberin etkinliği ve gücünden, topluma yönelik, sosyal
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değeri olan aktivitelerden, ürün pazarlamasındaki aktivitelerden, elverişli atmosfer ve hedef
kitlenin kalbini ve beynini kazanacak diğer iletişim ve yaratıcı düşüncelerden oluşmaktadır.
Haber formatlı tanıtım, reklam, toplumun ilgisini çekecek aktiviteler ve en önemlisi de satışa
yönelik Halkla İlişkiler uygulamaları, mesaj üreticilerini “Marketing Public Relations”a
(MPR) yani pazarlama yönlü Halkla İlişkilere yöneltmektedir. MPR’nin diğer bir adı da
“Product PR”dir ve günümüzde bu ismi daha çok kullanılmaktadır.
Pazarlama ve Halkla İlişkiler çabalarına “MPR” olarak yerleşen bu yeni anlayış,
pazarlama iletişimi boyutlarını olağanüstü geliştirmiş, diğer kitle iletişim yöntemleriyle
ulaşılamayan özel kesimlerin iletişim gereksinimlerinin etkin bir biçimde tatminine olanak
sağlamıştır.
MPR’ın aynı zamanda, toplumsal pazarlama anlayışına yönelik bir kapsamı olduğu
gözden uzak tutulmamalıdır. Gerek pazarlama Halkla İlişkileri, gerekse ürün Halkla İlişkileri,
pazarlama hedeflerine hizmet etme amaçlı bir Halkla İlişkiler paketi, satışları ve müşteri
memnuniyetini teşvik eden, şirketleri ve ürünlerini tüketicilerin istekleri, gereksinimleri,
çıkarları ve özel ilgi alanları özleştiren, inanılır, güvenilir, bilgilendirici, ikna edici iletişimi
kullanan, bütünsel bir planlama, uygulama ve değerlendirme programı sürecidir.
Halkla İlişkiler, bütün hedef kitleler ile olan ilişkileri düzenleyen iletişimsel bir
olgudur. MPR ise daha çok pazarlamaya yakındır. Başka bir ifade ile kurumsal Halkla
İlişkiler ya da genel Halkla İlişkiler, pazarlamadan çok, örgütsel ilişkiler ve imaj oluşturmakla
ilgilenirken, pazarlama yönlü Halkla İlişkiler tamamen ürün, satış ve pazarlamayla
ilgilenmektedir.
Pazarlama yönlü Halkla İlişkiler de pro-aktif MPR ve re-aktif MPR olarak farklı
işlevleri yerine getirmek üzere iki farklı biçimde yapılanmıştır.

11.8.1.1. Pro-Aktif MPR
Proaktif MPR, bir işletmenin pazarlama amaçları tarafından yönetilmektedir. Defansif
olmaktan çok ofansif eğilimlidir ve sorun çözmekten öte fırsat kollayıcıdır. Pro-aktif
MPR’nin en önemli rolü ürün tanıtımları ve ürün düzeltmeleri alanlarındadır. Pro-aktif MPR,
diğer promosyonel araçlarla ürüne artı görünüm, haber değeri ve güvenirlik kazandırmak için
bütünleştirilmiştir. Güvenirlik, pro-aktif MPR’nin etkinliğinden gücünü alır. Reklam ve
kişisel satışın öne sürdükleri kuşkuyla karşılansa da, bir köşe yazarının ya da televizyon
yorumcusunun ürün, marka ya da firma ile ilgili pozitif açıklamaları, tüketiciler tarafından
daha kolay fark edilir ve daha inandırıcı bulunur.
Pro-aktif MPR; reklam, satış geliştirme, kişisel satış, doğrudan satış, satış sonrası
servis ve diğer pazarlama iletişimi unsurlarına ek bir güç olarak işlev görmektedir. Asıl ve
temel görevini daha çok ürün lansmanında ve var olan ürün yelpazesinde meydana gelen
değişikliklerde gösterir. Pro-aktif MPR diğer pazarlama iletişimi unsurlarını bütünleştirerek,
ürün/hizmet lansmanına bir haber özelliği ve değeri katmaktadır. Pazarlama ile iletişimin
ortaklığını ifade eden pro-aktif MPR, bütünleşik pazarlama iletişimi mesajları üretebilmek
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için pazardan topladığı bilgileri, işletmeyle ilgili kararların oluşturulması sürecine dahil
etmektedir. Dolayısıyla kesintisiz iletişim ve bütünleşik bir konsept yaratılmaktadır.
Proaktif Halkla İlişkiler bağlamında, ortada bir sorun yoksa ve her şey yolundaysa,
kuruluşun ürün ve hizmetlerini ortaya koyuşundaki stratejiler ve rakipler karşısındaki konumu
doğruysa, Halkla İlişkiler çalışmaları da doğru olabilir. NE YAPMALI? DEĞİL NASIL
YAPMALI? Sorusu sorulmalıdır. Hangi iletişim aracını kullanmalı? Hangi Halkla İlişkiler
çabasına girişilmeli? Bu anlamda, HALKLA İLİŞKİLER SORUN ÇÖZMEKTEN ÇOK
FIRSAT YARATMAYA DÖNÜK OLARAK KULLANILACAKTIR: PROAKTİF H.İ.
Özetle, Proaktif Halkla İlişkilerde, şirketin amaç ve başarıları duyurulur, satışların
arttığı söylenir, üst düzey personel değişiklikleri anons edilir, şirketin mali yapısı ve finansal
gücüyle ilgili bilgiler verilir, şirketin kendi alanındaki ilerlemeler kamuoyuna duyurulur,
kurum içindeki H.İ., yöneticilerin, çalışanların, ortakların birbirleriyle olan ilişkileri planlanır.

11.8.1.2. Re-Aktif MPR
Re-aktif MPR, Halkla İlişkilerin dış etkenlere verdiği bir yanıt tavrıdır. Dış güçlerin ve
rakiplerin ortaya çıkardığı durumlardan, tüketici davranışlarındaki değişimlerden, devlet
politikalarında meydana gelen değişimlerden ve diğer dış etkenlerin sonuçları bağlamında
gerçekleşmektedir. Re-aktif MPR, tipik olarak firma için olumsuz sonuçlar doğuran
değişiklikler ile uğraşır. Re-aktif MPR, işletmenin şöhretini tamir etmek, pazar kaybını
önlemek ve kaybedilmiş satışları geri kazanmak için harekete geçer.
Öngörülmemiş pazar gelişmeleri, bir işletmenin re-aktif pazarlama Halkla İlişkilerini
savunmasız bir duruma sokabilir. Genel olarak ürün eksiklikleri ve hataları, re-aktif MPR’ye
ihtiyacı ortaya çıkaran en önemli faktörlerdendir. Yine firmanın pazarlama hedeflerine bağlı;
fakat daha çok pazarlamadan kaynaklanan ve hedef kitleler tarafından firmaya yöneltilen soru
ve baskıları araştıran ve cevaplayan fonksiyonları içerir. Re-aktif MPR daha çok firmanın
pazardaki olumsuz imajını, ününü düzeltmeye uğraşır ve bundan dolayı ortaya çıkan satış
zayıflığını telafi etmeye çalışır. Kısacası, pazarda ürünle/hizmetle ilgili kriz dönemlerini
öngörerek, bütünleşik iletişim sürecindeki olası olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.
Reaktif Halkla İlişkilerde, Halkla İlişkiler sorunu bir zayıflığa dayanıyorsa önce sorun
çözülmelidir. Sonra şirketin dışındaki insanlara anlatılmalıdır. SORUN GERÇEKTEN
VARDI, ŞİMDİ ÇÖZÜLÜYOR denmelidir. Reaktif Halkla İlişkiler, pazarda meydana gelen
değişiklikler, tüketici davranışlarındaki değişiklikler, Hükümet politikalarının değişmesi,
rekabet koşullarının değişmesi sonucunda duruma göre harekete geçmek, olumsuz koşullarla
uğraşmak için kullanılmalıdır.
Özetle, şirketin imajını ortaya koymak, gelirini artırmak yerine, statükosunu tamir
etmek, ürünü korumak, Pazar kaybını önlemek ve düşen satışları tekrar kazanmak reaktif
halkla İlişkilerin temel görevidir.
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11.8.2. Kurumsal Halkla İlişkiler (CPR)
Halkla İlişkiler, ister ürün ister hizmet üretsin, kar amacı gütsün ya da gütmesin, bütün
kurum ve kuruluşların muhataplarıyla olan ilişkilerini düzenleyen, kurumu potansiyellere
anlatan, hedef kitlenin bütün izlenim ve beklentilerini kuruma anlatan çift yönlü bir iletişim
olgusudur.
Kurumsal Halkla İlişkiler, hedef kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini bilgiye,
ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe ve dolayısıyla satışa
dönüştürmektedir. Halkla İlişkiler bu iki yönlü iletişimi gerçekleştirebilmek için her türlü
medya ve iletişim aracından yararlanır. Kurumsal Halkla İlişkiler, tanıma ve tanıtma olarak da
kısaca ifade edilen bu çalışmaları, kamuoyu oluşturma tekniklerini kullanarak yerine
getirmektedir.
Kurumsal Halkla İlişkilerin bütünleşik iletişim sürecindeki rolüne, pazarlama yönlü
Halkla İlişkilerin başarısındaki anahtar olarak yaklaşmak gerekmektedir. Bütünleşmenin örgüt
içindeki farklı işlevlerin ortak bir konsept çevresinde mesajlar üretmesi gereksinimi ve
zorunluluğu, kurumsal Halkla İlişkilerin bu alanda oynadığı kilit görevi açıklamaktadır.
Çünkü örgüt üst yönetimi tarafından alınan ve bütün işlevlerce paylaşılması gereken iletişim
kararlarının, örgütün yine çalışan bütün çalışanlarıyla ve hedef kitlelerince paylaşılan bir
değer olarak anlamlanması, ancak kurumsal Halkla İlişkilerin başarısına bağlıdır.
Kurumsal Halkla İlişkilerin etkinlikleri kapsamında olan ve örgüt hakkında bütün
hedef kitlelerin sahip olduğu kurumsal bilinirlik ile imaj çalışmalarının, Bütünleşik pazarlama
iletişimi çalışmalarını yönlendiren temel ölçütler olması, kurumsal Halkla İlişkileri bütünleşik
iletişim sürecinin vazgeçilmez unsuru haline getirmektedir. Kurumsal Halkla İlişkiler, bu
özellikleri ve ilişkileri gerçekleştirirken aşağıdaki işlevleri ve etkinlikleri yerine getirmiş
olmaktadır: (Bozkurt, 2004: 196)
• Öneri ve danışmanlık
• Kurumsal yayınlar
• Kurum hakkında yayın
• Toplumla ilişkiler
• Kurumsal imaja yönelik reklam / mesaj
• Kamuoyu yaratma - etkileme
• Sosyal içerikli programlar
Pazarlama, MPR ve CPR arasındaki işlevsel ilişkileri aşağıdaki gibi görselleştirmek
olanaklıdır: (Bozkurt, 2007: 130)
PazarlamaMPRCPR
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Pazarın değeri Ürün/hizmet hakkında yayın Kurum medya ilişkisi
Müşteri sınıflandırılması Sponsorluk
Yatırımcı ilişkisi
Ürün geliştirme Özel aktiviteler

Hükümet ilişkileri

Fiyatlandırma Kamu yararına hizmet Toplumsal ilişki
DağıtımYayınlar Çalışanların iletişimi

11.9. Halkla İlişkilerde Stratejik Yönetim
Etkili Halkla İlişkiler stratejileri oluşturmak ve geliştirmek için iyi bir planlama
gerekir. Bu bağlamda, stratejiler iyi bir planlamanın ayrılmaz parçalarıdır.

11.9.1. Strateji Tanımı Ve Türleri
Strateji, Halkla İlişkiler çabalarının hangi ilkeler çerçevesinde yürütüleceğinin
belirlenmesidir. Üç çeşit strateji vardır:
•İletişim: Bilgilendiricidir. Ürün tanıtımında başvurulur.
•Saldırı: Karşı görüşlere saldırılır. Amaç galip gelmektir.
•İşbirliği: Karşılıklı birbirini anlamayı hedefler. Taraflar arasında diyalog kurulur.
Amaç fikri rızayla kabul ettirmektir.
Bir Halkla İlişkiler stratejisi iki konu üzerinde odaklanır:
1) Hedef kitlelerin belirlenmesi
2) Halkla İlişkiler Karması olarak tanımlanabilen ögelerin (duyuru/m, kurumsal
reklam, lobicilik…) bir bütün olarak ve Halkla İlişkiler hedeflerini gerçekleştirecek biçimde
hedef kitlelere ulaştırılmasında izlenecek yol ve yöntemler
Halkla İlişkiler yönteminde etkili stratejiler geliştirip, uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirebilmek için; amaç ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Kuruluş ile iç ve dış
çevresi arasındaki ilişkilerin incelenerek amaçlara ulaşılabilmesi için; gerekli etkinliklerin
yeniden düzenlenmesi ve gereksimin duyulan kaynakların uzun dönemde etkili olacak
biçimde dağıtılması gerekir. Bu nedenle günümüzde Halkla İlişkiler planlarında uygulanacak
stratejiler YERİNE Halkla İlişkilerde stratejik yönetim ve planlama kavramları kullanılır hale
gelmiştir. Çünkü stratejik yönetim, kuruluşlara, tecimsel savaş meydanında yenik
düşmemeleri için bir takım analitik kavraklar, felsefe ve modeller, örgütlenme yöntemleri ve
çeşitli teknikler kazandırmaktadır
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Özetle, stratejik yöntemle, bir işletmenin tüm yönetim düzeylerinde, etkinlik
gösterdiği pazarlarda, işlevsel bölümlerinde, Halkla İlişkiler bölümü de dahil olmak üzere
işlemsel ve stratejik kararlar arasında uyumun sağlanması, kaynak ve yeteneklerin etkili ve
verimli bir biçimde kullanılması, görev ve sorumlulukların, yönetici değerlerinin, yönetim
tarzlarının, örgüt yapısının ve kültürünün hep birlikte geliştirilmesi olanaklıdır.

Stratejik Yönetimin Aşamaları
(Kaynak: Aktaran Göksel vd., 1997: 129)

11.9.2. Stratejik Yönetim Sürecinin Aşamaları
Stratejik yönetim sürecinin ilk aşaması: Başlangıç durumu ve genel görünümün
incelenmesi: İşletmenin çevresel etkenlerinin belirlenmesi, İşletme yalnızca iç pazarda
etkinlik gösteren bir işletme mi? Uluslar arası bir işletme mi? Çok uluslu bir işletme mi?
İş çevresi etmenlerinin incelenmesi: Tüketiciler, Pazar, rakipler, aracılar, finansman
sağlayan kuruluşlar, sendikalar…
Ayrıca, işletme kaynak ve yeteneklerini belirlemek üzere kendisini incelemeye
almalıdır: Örgüt sistemine yönelik etmenleri, amaçları, stratejileri, örgüt yapısı, yönetim
süreçleri, Pazarlama etmenleri olan mal ve hizmetin özellikleri, fiyatlandırma yöntem ve
politikaları, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtımın özellikleri, iletişim çabalarının özellikleri,
fayda ve maliyetleri, bunların sonuçlar üzerindeki etkisi, Üretim etmenleriyle ilgili olarak elde
etme koşulları, üretim süreci ve teknolojisi, kapasite kullanım oranı ve azami kapasite, kalite
kontrol süreci ve kaliteyi geliştirme olanakları, Finansman ve muhasebe etmenleri açısından
sermaye yapısı, yatarım ve sermaye bütçelemesi, finansal analiz, amortismanlar,
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muhasebeleştirme, Araştırma ve geliştirme etkenlerine yönelik olarak, araştırma gücü ve
kapasitesi, yeniliklerin uygulamaya konma süresi, işletmenin geliştirme yeteneği, AR-GE
etkinlikleri organizasyonu, İnsan kaynakları etmenleri açısından, örgüt iklimi, örgüt geliştirme
kapasitesi gibi. Kısaca, BİZ ŞU ANDA NEYİZ? NEREDEYİZ?
İkinci aşamada: NE OLMAK İSTİYORUZ? NEREDE OLMAK İSTİYORUZ? NE
ZAMAN? OLMAK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? YENİ BİR STRATEJİ
SEÇMEZSEK NE OLUR? STRATEJİK AÇIKLIĞI NASIL KAPATABİLİRİZ?
İşlevsel politikalar beş aşamalı modelin üçüncü aşamasıdır. İşletmenin işlevsel
bölümleri için uygulanacak politikalar ve aksiyon programları belirlenir. Halkla İlişkiler
işletmenin işlevsel bölümlerinden biridir. Ve politikaları belirleyecek ve eylem planlarını
hazırlayacak bölüm Halkla İlişkilerdir. İşlevsel politikalar, işletmenin tüm uzun süreli
planlama yapan karar merkezlerinin emrine hazır bulunması gereken temellerdir. Böylelikle
stratejilerin gerçekleştirilmesi için gerekli eylem programları açısından tüm bölümler de aynı
varsayımlara dayanabilir: Davranış ölçüleri.
Davranış ölçüleri ise, İşletme yönetiminin ve alt hiyerarşi düzeylerinin çeşitli iş
alanlarındaki ve iş durumlarındaki davranış ve işletmeleri için gerekli belirli, ayrıntılı
normları ve yön hatları.
İşlevsel politikaların görevleri:
•Planlama işlevi: İşlevsel bölümlerdeki özel kararlar ve eylemler için yönergeler ve
yan koşullar koymak.
•Bağlantı işlevi: İşlevsel bölümlerdeki stratejilerin düzgün bir yorumunu
gerçekleştirmek; böylece stratejileri destekleyecek tüm gerekli kararlar tam zamanında yetkili
yöneticiler tarafından verilebilir.
•Kontrol işlevi: Stratejilerin tamamlanmalarının bağlı oldu işlevsel bölümler ve eylem
programları üzerindeki etkilerini araştırmak; böylece stratejiler tam zamanında yeniden
gözden geçirilebilir.
Bölümsel ya da işlevsel yöneticilerin görevi, stratejik iş birimlerinin (SİB) fırsatlarını
ve tehlikelerini tam zamanında belirlemek, reaksiyon sürelerini göz önünde tutarak ve
işletmenin stratejileri ve politikaları dahilinde elverişli durumlardan yararlanmak ve
tehlikelerin önüne geçmek için gerekli önlemleri almaktır.
Ayrıca, Halkla İlişkiler yöneticileri olası kriz durumları için kriz yönetim planları ve
eylem programları oluşturmalıdır. Bu yöneticiler, kriz yönetimi yoluyla tehdit ve
tehlikelerden korunmanın yanı sıra, bunları fırsatlara dönüştürmeye çalışmalıdır.
Modelin dördüncü aşaması: Organizasyonun düzenlenmesi.
İşletme yönetiminin görevleri;
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•Stratejiler, işlevsel politikalar, organizasyon yapısı ve organizasyon davranışı
arasındaki karşılıklı ilişkileri belirlemek;
•Stratejilerin gerçekleşmesi için gerekli olan organizasyonla ilgili değişiklikleri ve
uzlaşmaları başlatmak;
•İşletmenin en güçlü rakiplerinden üstün olabileceği ve rekabet avantajları elde
edilebileceği alanlardaki işletme yapısını kuvvetlendirmektir.
Sonuç olarak
Genelde İşletme Yönetimi özelde Halkla İlişkiler Yönetimi, enerjisinin önemli bir
bölümünü stratejilerin uygulanmasına harcamalıdır. Stratejilerin formüle edilmesi, işlevsel
politikaların saptanması ve organizasyonun hazırlanması hareket çerçevesini belirler. Ancak
bölümlerin eylemleri olmadan ürünler üretilemez, hizmetler yapılamaz, hedef kitlelerle
ilişkiler kurulamaz ve belirlenen amaçlara ulaşılamaz.
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Bu Bölümünde Ne Öğrendik Özeti
Halkla İlişkiler; pazarlama konularını dikkate alarak, tüketiciler ya da diğer gruplarla
organizasyon arasında karşılıklı etkileşim yaratmaktadır. Halkla İlişkilerin pazarlama ağırlıklı
yönü pazarlama yönlü Halkla İlişkiler ya da kısaca MPR olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama
ağırlıklı Halkla İlişkiler de pro-aktif ve re-aktif olarak iki değişik yapılanmayla pazarlama
amaçlı olarak yapılanmasını tamamlamıştır.Bu nedenle bu ünitede detaylı olarak halkla
ilişkiler konusu irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
Doğr
u
1. Günümüzde Halkla İlişkilerin tek işlevi kamuoyu ile
kuruluş arasında iletişim kurmak, kuruluşu kamuoyuna
tanıtmak, benimsetmek, kuruluş imajı oluşturmaktır.
2. Re-aktif MPR, bir işletmenin pazarlama amaçları
tarafından yönetilmektedir. Defansif olmaktan çok ofansif
eğilimlidir ve sorun çözmekten öte fırsat kollayıcıdır.
3. Kurumsal Halkla İlişkiler, hedef kitlelerin kuruma karşı
olan bilgisizliklerini bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve de
sempatilerini kurumsal kimliğe ve dolayısıyla satışa
dönüştürmektedir.
4. Halkla İlişkiler uzmanlarının da ürün/marka tanıtımı
çabalarında reklamcılara yardım etmeye başlamasıyla birlikte
iki kavram ortaya çıkmıştır: Pazarlama Halkla İlişkileri (PPR:
Product Public Relations) ve Ürün Halkla İlişkileri (MPR:
Marketing Public Relations)
5. Proaktif MPR, tipik olarak firma için olumsuz sonuçlar
doğuran değişiklikler ile uğraşır. Pro-aktif MPR, işletmenin
şöhretini tamir etmek, pazar kaybını önlemek ve kaybedilmiş
satışları geri kazanmak için harekete geçer.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1 Y, 2 Y, 3 D, 4 Y, 5 Y
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12. PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÖGESİ OLARAK REKLAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. REKLAM
12.1. Reklamın tanımı
12.2. Reklamın özellikleri
12.3. Reklamın Edindiği Roller
12.4. Reklamın işlevleri
12.5. Reklam Çeşitleri
12.6. Reklam Planları Ve Stratejileri
12.7. Reklam Stratejisi
12.8. Yaratıcı Reklamın Alternatif Stratejileri
12.9. Reklam İletişimi Süreci
12.10. Reklamın İkna Edici İletişim Süreci Olarak Değerlendirilmesi
12.11. Reklam Kararı Ne Zaman Alınmalıdır?
12.12. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Reklamların Rolü
12.13. Reklamın Pazarlama İletişimi Bütününe Katkısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
12345-

Bir reklamın özellikleri nelerdir?
Reklam çeşitlerini açıklayınız?
Bir reklam stratejisini nasıl formüle edersiniz?
Yaratıcı reklam stratejilerini açıklayınız?
Bütünleşik pazarlama iletişiminde reklamların rolünü açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Pazarlama iletişimi
olarak “Reklam”

Kazanım

ögesi Pazarlama iletişimi ögeleri
içerisinde üzerinde en çok
konuşulan, kendisinden en
çok şey beklenen reklamın,
artık hem üretici firmalar
için hem de bir anlamda
tüketici için vazgeçilmez bir
olgu olduğunun öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bir ürün ya da hizmetle ilgili
daha fazla bilgi edinmesi
için teşvik ve motive
edilmesi; tüketiciyi, bir
ürünün nereden alınacağı,
ürünün neler yapabileceği,
ürünün kullanıcıya/satın
alıcıya ne gibi yararlar
sağlayabileceği konularında
bilgilendirilmesi; söz konusu
markanın hala aynı
olduğunu, aynı yararları
sağlayacağını, markanın
güvenilir ve sağlam
olduğunun hatırlatılması
reklam olgusunun
öğrenilmesi ile elde edilir
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Anahtar Kavramlar







Reklam
Reklamın rolleri
Reklamın işlevleri
Reklam çeşitleri
Reklam stratejisi
Reklam iletişim süreci
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Giriş
Pazarlama iletişimi ögeleri içerisinde üzerinde en çok konuşulan, kendisinden en çok
şey beklenen reklamdır. Reklam, artık hem üretici firmalar için hem de bir anlamda tüketici
için vazgeçilmez bir olgu durumundadır.
Reklam, “Bir malın, bir hizmetin veya fikrin bedeli verilerek ve bedelin kimin
tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satış dışında kalan tanıtım
etkinlikleridir” ve kendisinden çok şey beklenir. Reklamın temel amacı satışlara olumlu
yönde katkı sağlamak olsa da günümüzde hem üretici firmalar açısından hem de tüketiciler
açısından çok daha kapsamlı işlevleri yerine getirmektedir.
Reklam, bütünleşik pazarlama iletişiminin bir bileşenidir. Aynı zamanda, promosyon/
tutundurma karmasının (reklam, satış promosyonu ve kişisel satış) da bir parçasını oluşturur.
Bu işlevler, kişisel tüketiciler ve iş tüketicileriyle olan iletişimin de temeli oluşturur.
Pazarlama iletişimi ögesi olarak reklam; tüketiciyi bir ürün ya da hizmetle ilgili daha
fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder; tüketiciyi, bir ürünün nereden alınacağı,
ürünün neler yapabileceği, ürünün kullanıcıya/satın alıcıya ne gibi yararlar sağlayabileceği
konularında bilgilendirir; söz konusu markanın hala aynı olduğunu, aynı yararları
sağlayacağını, markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, müşterinin güvenini tazeler;
tüketiciyi malı denemeye hazırlar.
Bütünleşik pazarlama iletişimi ögeleri içinde reklam star oyuncudur. En önemli sorun
ise pazarlama iletişimi takımının star oyuncusu için sahada uygun yeri seçmek ve ona doğru
taktikleri verebilmektir. Yani doğru pazarlara, doğru reklam stratejileri belirlemek ve
uygulamaktır.
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12. REKLAM
Bir reklamın amacına ulaşabilmesi için öncelikle pazarlama stratejisiyle uyum içinde
olması ve aynı zamanda yaratıcı stratejinin iyi geliştirilmiş olması gerekmektedir. Çünkü
ancak, pazarlama stratejisi üzerine yapılanan reklam stratejisi ve bu bağlamda oluşturulan
iletiler, reklamdan beklenen asıl görevi gerçekleştirebilir. Her yıl reklamcılık alanında
yarışmalar yapılmakta ve başarılı reklam filmleri ödüller almaktadır. Oysa çoğu zaman
gözden kaçan asıl önemli konu, işletmeler açısından reklamın başarısının önceden belirlenen
pazarlama amaçlarına ne kadar yaklaştığıdır. Bu bağlamda reklam, sadece sanatsal bir etkinlik
olarak değil, felsefesi ve ekonomik amaçları olan bir iletişim biçimi olarak
değerlendirilmelidir. Reklamın, satışlara etkisi, markanın bilinilirlik oranına katkısı ancak
planlı biçimde tasarlanan iletinin yaratıcı biçimde diğerlerinden ayrılmasıyla olanaklı hale
gelir. Öyleyse reklamı iki kavramla birlikte ele almak gerekir. Bunlardan bir tanesi reklamı
yaşama geçiren disiplin olarak iletişim, diğeri reklam stratejisinin üzerine yapılandırıldığı
çoğunlukla satış odaklı pazarlama amaçları... Başka bir deyişle yaşamsal önemini pazarlama
amaçlarına katkısından alan reklam, reklamveren ve tüketiciyi iletişimden aldığı destekle
buluşturmaktadır. Bu nedenle reklam kavramını açıklamak ancak her iki disiplinle ilişkileri
bağlamında olanaklıdır. Aslında reklamda stratejiden söz ederken tüm ürün kategorileri ya da
tüm işletmeler için ortak olan tek bir reçeteden söz edilemez. Örneğin; son tüketiciye yönelik
reklamlarla business to business reklam araç ve yöntemleri farklılık gösterir. Sakız üreticisi
için TV reklamı ne kadar doğru ise B to B reklamlar için de sektörel dergiler o kadar doğru
iletişim kanallarıdır. Ya da toplumsal duyarlılığı anlatabilmek için sosyal reklamdan
yararlanılır. (Balta Peltekoğlu, 2010:43-44)

12.1. Reklamın Tanımı
Reklam, firmaların en çok kullandıkları pazarlama iletişimi etkinliklerinden biridir.
Reklam, ürün, ürün bilgisi, ürün kullanımı, örgüt bilgisi, marka adı, üretici, telefon numarası
ve benzeri iletilerden oluşur. En çok bilinen reklam biçimleri televizyon, radyo, gazete ve
dergi reklamlarının yanı sıra Açıkhava ve internet reklamlarıdır.
Amerikan Pazarlama Birliği’nin reklam tanımı;
Reklam, “Bir malın, bir hizmetin veya fikrin bedeli verilerek ve bedelin kimin
tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satış dışında kalan tanıtım
etkinlikleridir” (Ünlü, 1987:7’den Aktaran Göksel vd, 1997: 155)
Pazarlama iletişimi ögeleri içerisinde üzerinde en çok konuşulan, kendisinden en çok
şey beklenen reklamdır. Reklam, artık hem üretici firmalar için hem de bir anlamda tüketici
için vazgeçilmez bir olgu durumundadır.
Çözümü reklamdan beklenilen konular:
•Üretici işletmeler açısından hızla artan bir rekabet baskısı,
•Tüketici ile doğrudan iletişim kurmanın olanaksızlaşması,
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•Üretilen mal ya da hizmeti tercih etmesini sağlamak için tüketicinin ikna edilmesi,
vb. pek çok sorunun çözümü büyük ölçüde reklamdan beklenmektedir.
Tüketici açısından reklam; kendi gereksinimlerini tatmin etmek üzere pazara sunulmuş
binlerce ürün içinden kendi yararına en uygun ve rasyonel (akılcı) olanı tercih etmesine
yardımcı olacak bir rehberdir.
Günümüz tüketicisi için reklam; çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bunları nereden,
nasıl, ne fiyatla elde edebileceğini, bunları ne şekilde kullanacağını tanımlayan, tüketiciye
zaman kazandıran bir unsurdur. Tüm bunları gerçekleştirirken de çoğu zaman kendisini
eğlendirmesidir.
Reklamın temel amacı satışlara olumlu yönde katkı sağlamak olsa da günümüzde hem
üretici firmalar açısından hem de tüketiciler açısından çok daha kapsamlı işlevleri yerine
getirmektedir.

12.2. Reklamın Özellikleri

li bir ücret karşılığı yapılır.

vardır.

mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller ve sorunlara çözümler

stratejisi doğrultusunda saptanan pazarlama hedeflerine ulaşmak için koordine olarak çalışır.
eklam, bağışlar ve halk yararına olanların dışında iletişimin paralı bir türüdür.

etkilemeye çalıştığı halde; en önemli noktası, tüketicileri üründen ya da şirketten haberdar
etmektir.
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Genel bir tanımla “Reklam, seyircileri etkilemek veya ikna etmek için kitle medyasını
kullanarak, ve bazen bir sponsor tarafından ödenen kişisel olmayan bir iletişimdir.” (Bozkurt,
2004:215)

12.3. Reklamın Edindiği Roller
Reklam, toplum ve iş dünyası içerisinde dört ana rol edinir. Bunlar;
1. Reklamın pazarlama rolü
2. Reklamın iletişim rolü
3. Reklamın ekonomik rolü
4. Reklamın sosyal rolüdür.

12.3.1. Pazarlama Rolü
Pazarlama, ürün ve hizmetler aracılığıyla, tüketici istek ve gereksinimlerini
karşılamada kullanılan stratejik bir yöntemdir. Şirketin bütün pazarlama yöntemlerini
kullandığı belirlenmiş tüketiciler, hedef kitleyi oluşturur. Pazarlama için gerekli olan araçlar;
ürünü, ürünün fiyatı ve bu ürünü dağıtan araçları içerir. Bununla beraber pazarlama,
pazarlama iletişimi ya da promosyon da denilen bilgileri tüketicilere ileten bir mekanizmayı
da içermektedir. Bu dört araca “Pazarlama Karması”dır. Pazarlama iletişimi, birbiriyle
bağlantılı dört iletişim tekniğine bölünmüştür: Reklam, satış promosyonu, halkla ilişkiler ve
kişisel satış. Reklamcılık, en çok görülebileni olduğu halde, şirketin bütün pazarlama iletişimi
programının sadece belli bir parçasını oluşturur.

12.3.2. İletişim Rolü
Reklam, kitle iletişiminin bir parçasıdır. Değişik tipteki pazar bilgilerini, alıcılara ve
satıcılara gönderir. Reklam, bir imaj yaratarak, hem ürünü değiştirir hem de tüketicileri
üründen haberdar eder.

12.3.3. Ekonomik Rolü
Reklamın ekonomi üzerindeki etkilerini içeren iki ana düşünce okulu bulunmaktadır:
“Pazar Gücü Okulu” ve “Pazar Rekabeti Okulu”. Pazar Gücü Okuluna göre; reklam,
müşterilerin dikkatini, ürünün fiyatından başka yöne çekmek için kullanılan ikna edici bir
iletişim aracıdır. Pazar Rekabeti Okulu’na göre ise reklam; rekabeti canlandıran ve müşterinin
fiyata karşı olan hassasiyetini artıran bir bilgi kaynağıdır. Aslında, reklamın ekonomik rolü
hakkında yeterli miktarda bilgi yoktur. Reklamcılık alanındaki önemli isimlerden biri olan
Charles Sandage, bu konuyu değişik bir perspektiften ele almıştır: “Reklamın ekonomik rolü,
toplumu, ürünlere veya servislere saygı d uyacak şekilde ikna ederek ve onları bu konuda
bilgilendirerek bolluğa ulaşmak için topluma yardım etmekten ibarettir.” (Aktaran Bozkurt,
2004: 216)
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12.3.4. Sosyal Rolü
Reklamın birçok sosyal rolü vardır. Yeni ve gelişmiş ürünlerden haberdar olmamızı
sağlar ve yenilikleri nasıl kullanmamız gerektiğini öğretir. Ürünleri ve onların özelliklerini
karşılaştırmamızı ve ürünlerden haberdar olmuş bir biçimde karar vermemizi sağlar. Moda ve
tasarım trendlerine ayna tutar ve estetik duygularımıza katkıda bulunur.

12.4. Reklamın İşlevleri
Medya kanalıyla yapılan reklamların neler yapıp neler yapamayacağını anlamak
önemlidir, çünkü reklamlardan yapamayacağı şeyleri beklemek yanlış olur. İşletmelerde hayal
kırıklığına neden olur, hatta reklamlardan vazgeçme eğilimi yaratabilir.
Reklamların, dört ana işlevi vardır. Bunlar;
1. Bilgilendirme
2. İkna etme
3. Hatırlatma
4. Değer Katma’dır.

12.4.1. Bilgilendirme
Reklam diğer insanları, iş ya da kuruluş hakkında bilgilendirir ve aşağıdaki sorulara
yanıt verir:
• Pazara hangi ürünler ya da ürün grupları sunuluyor?
• Ne gibi hizmetler veriliyor?
• Fiyatlar nasıl ve bu fiyatlar karşılığında müşterinin sahip olduğu ürün/hizmet kalitesi
nedir?
• Ne zaman özel bir şeyler yapılıyor? (indirim gibi)
• Şirketin bulunduğu yer neresidir, çalışma saatleri nelerdir?
• Herhangi önemli bir konu ile ilgileniliyor mu?

12.4.2. İkna Etme
Reklam insanları, belli bir eyleme geçmek (mağazayı ziyaret etmek ya da hayır
kurumunuza katılıp bağış yapmak gibi), şirketin belirli bir konudaki düşüncesine müşterileri
inandırmak (örneğin; müşterileri, kuruluşun deneyim ve uzmanlığına dayanarak belirli bir
hizmeti verme konusunda daha nitelikli olduğuna inandırma gibi) konularında ikna eder.
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12.4.3. Hatırlatma
Reklam, gönderilen mesajı kuvvetlendirici ve düzenli olarak hatırlatıcı bir özelliğe
sahiptir. Tüketicilerin kafasında, reklamı yapılan ürüne karşı bir gereksinim uyanırsa, o ürün
hakkında yapılan reklam tüketicinin aklına gelir ve onu o ürüne karşı yönlendirir. Böylece
reklam, hem o markayı tüketiciye hatırlatır hem de tüketiciyi o ürünü almaya teşvik eder.

12.4.4. Değer Katma
Genel olarak, şirketlerin önerdikleri reklama değer katmanın 3 yolu vardır: Yeni
buluşlar aracılığıyla, kaliteyi geliştirerek, tüketicilerin algılarım değiştirerek.
Reklam, ürünlere ve belirli markalara, tüketicilerin algılarını etkileyerek değer katar.
Etkili reklamcılık, markaların daha seçkin, daha prestijli ve belki de rakiplerine oranla daha
üstün ve genel olarak, yüksek kaliteli görünmesini sağlar. Reklam, değer katıcı bir özelliğe
sahiptir çünkü, etkili ve iyi bir biçimde yapıldığında, markalar yüksek kaliteli olarak algılanır
ve bu, şirketin pazar payının artmasına ve yüksek karlılığını sağlar.
Reklam, promosyon takımının bir üyesidir. Aynı zamanda reklam, hedeflerini kendi
başına gerçekleştiren bir skorerdir. Diğer zamanlarda reklamın ilk rolü; pazarlama iletişimi
sürecinde diğer şirket çabalarına yardımcı olmaktır. Örneğin; reklam, satış promosyonların
dağıtmak için bir araç olarak kullanılabilir. Bu da şu demektir: reklamlar, kuponları, bahisleri
dağıtmak ve bu satış promosyonu araçlarına dikkati çekmek için kullanılan araçlardır.
Reklamların diğer önemli bir rolü de, satış temsilcilerine yardım etmektir. Reklamlar,
bir şirketin ürününü yeniden satar ve satış temsilcilerine, müşterilerle temas halindeyken
yardımcı olur. Böylece, satış çabaları, zaman ve maliyet düşer, çünkü ürünler hakkındaki
özelliklerden ve yararlardan müşterileri haberdar etmek, daha az zaman alır.
Bununla beraber, reklamlar, diğer pazarlama iletişimi sonuçlarını arttırır. Örneğin;
müşteriler, bir mağazaya girdiklerinde ürün paketlerini görürler ve tanımlarlar ama ürününü
değerini, televizyonda ya da dergilerde gördükleri reklamlarla daha iyi bir biçimde algılarlar.

12.5. Reklam Çeşitleri
Medya reklamlarının üç temel çeşidi vardır:

12.5.1. Belirli Bir Ürün, Hizmet Ya Da İş Reklamları
Bu tip reklam çeşitleri, her anlamda bilinen en yaygın reklamlardır. Amacı; belirli bir
işi korumak için müşterileri belirli bir ürün ya da hizmeti kullanmaya yöneltmektir. Ulusal
bazda yapılan reklamlar, genelde markaya yönelik; yerel bazda yapılan reklamlar ise ya
yalnızca bir markayı tanıtmaya ya da yalnızca kendi ismi ve logosunu geliştirmeye yöneliktir.
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12.5.2. İmaj Ya Da Böyle Nitelendirilen Reklamlar
Bu tür reklamlar, genelde ulusal medyada görülmektedir. Bunlar, belirli bir ürün ya da
hizmet reklamı değildir, daha çok insanların kafasında bir düşünce oluşturmak için
yapılmaktadır.

12.5.3. İyi Niyet Reklamları
Bu tip reklamlar, bazı toplumsal olayları destekleyen ve altlarında uzunca bir sponsor
listesi bulunan ilanlardır. Liselerarası maç programları ya da üniversite yıllıklarında yer alan
reklamlar da bu kategoriye girmektedir. Bunun yanında, radyo ve TV anonsları da bu tip
reklama girebilir.

12.6. Reklam Planları Ve Stratejileri
Reklam mesajları sistematik olarak üretilir. Reklam planları, reklam stratejilerinin
sistematik bir biçimde yürütülmesini sağlamak için gerekli olan çatıyı sağlar. Firmalar,
pazarda, çok iyi hazırlanmış rakiplerle rekabet etmek zorundadırlar. Bu anlamda bir şirket,
reklam “oyununa” çok iyi bir planla girmek zorundadır. Bir reklam planı, bir ürünün ya da
markanın reklam geçmişini, bir sonraki dönemde yapılacak olan reklamın tekliflerini
değerlendirir ve bir markanın rekabet durumunu geliştirmek ya da düzeltmek için gerekli olan
strateji önerilerini inceler.
Bir reklam planını hayata geçirebilmek için, müşterilerin markayla ilgili
davranışlarının iyi değerlendirilmesi, rekabetin çok iyi anlaşılıp, ayrıntılı bir biçimde
incelenmesi, önerilen reklam programının, markanın bütün pazarlama stratejilerine uygun
olup olmadığı ya da birbirleriyle bağlantılı olup olmadığının saptanması gerekmektedir.
Reklam doğru ve akılcı planlandığında pazarlamaya ait bazı sorunları çözebilir.
Reklam üç tipteki pazarlama sorununu çözebilir (Schultz, Tannenbaum, 1988:17’den
Aktaran Göksel vd,1997:157-158):
1. Reklam ürün, fiyat ve dağıtım sistemi hakkında veya ürünün tüketiciye sunacağı
yararlar hakkında bilgi sağlayabilir. Diğer bir ifadeyle, eğer pazarlama karması ögeleri
tüketici tarafından yeterince bilinmiyorsa, reklam bu tip pazarlama sorunlarını çözecek bilgiyi
sağlayabilir.
2. Reklam, söz konusu ürünün tüketici sorununu nasıl çözeceğini gösterebilir. Sorun
açık ve net olabilir. Bazen de sorun açıkça ortada değildir. Böyle durumlarda da reklam ilk
önce tüketicinin gerçekten haberdar olmadığı soruna ilgiyi çeker ve ardından bir çözüm
önerir.
3. Reklam, ürünü pazarlayan veya üreten firmanın, tüketicinin yanlış algılamalarından
kaynaklanan sorunları olduğunda devreye girebilir ve sorunu çözümleyebilir.
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Bu durumda reklam, tüketicinin algılamalarını değiştirmek, netleştirmek, hatta üretici
veya pazarlamacı firma hakkında tüketicide olumlu bir imaj geliştirmek gibi görevleri
üstlenebilir.
Reklamın tüm bu sayılan işlevleri yerine getirebilmesi onun aynı zamanda ikna edici
bir iletişim biçimi olmasıyla da doğru orantılıdır.

12.7. Reklam Stratejisi
Reklam stratejisi, reklamcının, reklamı yapılan marka hakkında ne söylediğidir.
Bununla beraber reklam stratejisi; ürünün değeri, temel yararları ve tüketicinin sorunlarını
nasıl çözebileceği gibi konularla ilgilenen reklam mesajının formüle edilmesidir.
Reklam belirlenen doğru stratejiler, yapılan orijinal, ilgi çekici, dikkati toplayıcı yaratıcı
çalışmalar ve kaliteli yapımlarla sonuçta tüketicinin satın alma davranışında belli değişiklikler
yapabilir. Ancak bu değişikliklerin boyut ve sürekliliği iki etkenle sıkı sıkıya bağlıdır:
1. Reklamın diğer pazarlama iletişimi ögeleriyle uyumu ve desteklenmesi,
2. Tüketicinin satın almaya teşvik edildiği mal/hizmetten yeterli tatmini elde etmesi.
Reklam stratejisi belirlenen amaçlara ulaşabilmek için nasıl bir yol izleneceğinin
saptanması, reklama bir rota çizilmesi demektir. Reklam stratejisi, reklamın süreç içinde
izleyeceği yolu gösteren bir rotadır.
Söz konusu stratejinin temel amacını belirlerken aşağıdaki seçenekler doğrultusunda
karar vermek olanaklıdır (Ünlü, 1987:90-92/den Aktaran Göksel vd, 1997:174):
•Pazarın tümüne ya da belli pazar bölümlerine ulaşmak,
•Birincil talep yaratmak ya da seçici talep yaratmak,
•Tüketicide doğrudan satış yaratmak ya da dolaylı satış yaratmak,
•Mal reklamı ya da kurumsal reklam yapmak,
•Tüketicileri yönelmek ya da aracılara yönelmek.
•Günümüz koşullarında, reklam çabalarının heterojen büyük pazardan, çeşitli
değişkenler aracılığıyla ayrımlanmış, daha küçük fakat homojen pazar bölümlerinde ve söz
konusu pazar bölümlerinin yapısına uygun olarak çeşitlendirilmiş biçimde yapılması gerekir.
Aynı malı değişik pazar bölümlerine göre farklılaştırmak ve reklamını buna göre yapmak
olanaklıdır. Yeni pazar bölümleri yaratmak da bir reklam kampanyası stratejisiyle ulaşılmak
istenen amaç olabilir.
•Pazara yeni sürülen bir mal ya da hizmet için öncelikle birincil talep yaratmaya
yönelik reklam çabaları gerçekleştirilmelidir. Reklama konu olan ürün ya da hizmetin ait
olduğu ürün kategorisine bir talep olmadıkça hiçbir markayı satmak olanaklı değildir. Pazara
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daha sonra rakipler girince seçici talep oluşturma doğrultusunda bir kampanya stratejisi
izlenmelidir.
•Reklam stratejisi, reklamdan beklenen satış etkisinin yapısına ve süreye göre
doğrudan davranış yaratmak ya da dolaylı davranış yaratmak üzere biçimlendirilebilir. Kısa
sürede satış isteniyorsa, doğrudan satışa yönelik bir strateji belirlenmeli ve reklam doğrudan
satış mesajını bünyesinde taşımalıdır.
•Bazı mal ve hizmetlerin satışı ikna süreci gerektirdiğinden dolaylı davranış yaratma
stratejisi benimsenmeli ve reklam mesajı bilgi verici nitelikte düzenlenmelidir.
Bu iki yaklaşım arasındaki fark süre farkıdır.
Ürün reklamı, reklama konu olan mal ya da marka üzerinde, nitelikleri üzerinde
odaklanmayı; kurumsal reklam ise üretici kurum ve kurum kimliği üzerinde, üretici işletmeye
pazarda saygınlık, güven olumlu ima yaratma amaçlı kurum reklamı stratejisi üzerinde
odaklanmayı öngörür.
Reklam stratejisi açısından doğrudan tüketiciyi hedeflemek çok daha etkili olmayı
sağlar. Ancak bazı özel koşullar ve reklama ayrılan bütçe yetersizliği, zaman zaman aracılara
yönelik reklam yapmayı gerektirebilir.
Bir reklam stratejisinden genel olarak neler beklenmedir? Reklama konu olan ürün ya
da hizmet için özel bir strateji belirlemeden önce reklamcının yanıtlaması gereken sorular
hangileridir?
Reklamcıların yanıtlaması zorunlu olan bazı sorular:
1) Gerçekte ne satıyoruz?
2) Olası tüketicimiz kimdir?
3) Olası tüketicimizin sorunu nedir?
4) Satışlarımız geleneksel mi yoksa rekabetçi bir biçimde mi olacaktır?
5) En önemli vaadimiz nedir?
6) Ürünün hangi özelliği bu vaadi önermektedir?
7) Kimliğimiz nedir?
8) Satışları gerçekleştirmeye başka neler yardımcı olabilir?
9) Olası tüketicimizin ne yapmasını istiyoruz?
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12.7.1. Bir Reklam Stratejisini Formüle Etmek
Bir reklam stratejisini formüle etmek, beş aşamadan oluşan bir programı içermektedir.
Bu aşamalar;
1. Anahtar olguyu belirlemek,
2. Pazarlamanın temel sorunu açıklamak,
3. İletişimin hedeflerini ve amaçlarını belirlemek,
4. Yaratıcı mesaj stratejisini uygulamak,
5. Zorunlulukları yerine getirmektir.

12.7.1.1. Anahtar Olguyu Belirlemek
Reklam stratejisindeki anahtar olgu, müşterinin bakış açısından ortaya çıkan, tek
taraflı bir durumdur. Müşterinin ürünü/hizmeti niye satın aldığı ya da almadığı tanımlanmaya
çalışılır.

12.7.1.2. Pazarlamanın Temel Sorununu Açıklamak
İlk aşamanın, yani anahtar olgunun tam tersine, bu aşamada, duruma ya da soruna,
pazarlamacının bakış açısından bakılır. Pazarlamanın ilk ve ana sorunu, imajla ilgili bir sorun,
ürünü algılama sorunu ya da rekabetten kaynaklanan bir sorun olabilir.

12.7.1.3. İletişim Hedeflerini Ve Amaçlarını Belirlemek
Bu aşama, reklamın, hedef pazar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu ve bunun,
tüketicileri nasıl satın almaya ikna ettiğiyle ilgilidir.

12.7.1.4. Yaratıcı Mesaj Stratejisini Uygulamak
Yaratıcı mesaj stratejisi, bütün reklam stratejisinin özünü oluşurur. Yaratıcı mesaj
stratejisini uygulamak için, hedef pazarı tanımlamak, ilk ve ana rekabeti tanımlamak,
pozisyonlama durumunu seçmek ve nedenler üretmek gerekir.
Hedef pazarı tanımlamak: Hedef pazar ve bununla ilgili pazarlama programı,
demografik, jeodemografik, psikografik ya da ürün kullanım özellikleri açısından
tanımlanmalıdır.
İlk ve ana rekabeti tanımlamak: Markanın kullanmak istediği segmentteki ilk rakipler
kimler ve bunların avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bu soruları yanıtlamak reklamcının,
tüketicilerin bir markayı, rakip firmaların avantaj ve dezavantaj algılarına karşı nasıl
konumlandıracağını bilmesini sağlar.
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Pozisyonlama durumunu seçmek: Yaratıcı platformun bu görünümü, bir markanın
temel yararlarını ya da ana satış düşüncesini seçmek için kullanılır. Çoğu durumlarda,
tüketiciye sağladığı yarar ya da bir sorunun çözümü biçiminde doğrudan ya da dolaylı olarak
ortaya çıkar.
Nedenler üretmek: Çoğu durumda reklamlarda vaat edilen bir sözü kanıtlamak ya da
desteklemek olanaksızdır. Bu durumda, reklamcılar, bu sözü desteklemek için otoriter
figürlere, uzmanlara ya da ünlü kişilere başvururlar çünkü insanlar onların sözüne inanır ve
güvenirler.

12.7.1.5. Zorunlulukları Yerine Getirmek
Reklam stratejilerinin sonuncusu olan bu aşamada, reklamda olması zorunlu olan
şeyleri belirlemek ve onları reklamın içine koymak gerekmektedir. Reklam stratejisinin bu
aşaması, hem yaratıcı değildir hem de tekniktir. Reklamcıyı, sloganı, logoyu, standart bir
etiketi, herhangi bir yasal gerekliliği vs.. reklama koyması için hatırlatır.
Kısaca, reklam stratejisi, gelecek olan reklam kampanyasının ayrıntılı bir mesajıdır.
Ürünü, markayı, tüketiciyi ve rekabeti analiz etmek için hazırlanmış olan disiplinli bir
yaklaşımdır. Sonuçta, bu strateji, ayrıntılı bir plan, bir harita ya da sonradan ortaya çıkan
reklam güçleri için bir rehber görevini üstlenir.

12.8. Yaratıcı Reklamın Alternatif Stratejileri
Yaratıcı reklamları planlamanın sayısız yolu vardır. Birçok farklı yaratıcı strateji,
yıllar boyunca gelişmiş ve geleneksel reklamcılığın en önemli bölümünü oluşturmuştur.
Aşağıdaki tabloda, yaratıcı reklamın alternatif 6 stratejisi yer almaktadır (Bozkurt, 2004: 223)

Fonksiyonel oryantasyonlu reklamlar, dokunulabilir/fiziksel/somut yararlar sunarak
tüketicinin ilgisini çekmeye çalışır.
Sembolik/ deneysel oryantasyonlu reklamlar, müşterinin psikolojik gereksnimlerine
yönelmiştir.
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Kategori ağırlıklı oryantasyon stratejileri ise, müşterileri çekmek için herhangi bir
çeşit kullanmaz ama aynı ürün kategorisi içerisinde, diğer rakipler arasında bir avantaj
yakalamak için tasarlanır.

12.8.1. Tek Satış Öneri Stratejisi (USP)
Bu stratejiyle, reklamcı, diğer rakiplerden daha anlamlı ve daha farklı bir tüketici
yararı olan ürün davranışına dayalı, üstün bir iddiada bulunur. USP stratejisinin en önemli
özelliği, bir ürünü diğerlerinden ayıran ve o ürünü kendi kulvarında tek yapan önemli
farklılıklar sunması ve müşterilerin o ürünü almaktan başka seçenekte bulunamamasını
sağlayacak iddialar geliştirmesidir. Bu tek ürün özelliğinin, müşterilerin gereksinimini
karşılayacak duruma getirilmesi, “Tek Satış Öneri”sini sağlamaktadır. Çoğu durumlarda USP
stratejisi, kullanılabilecek en uygun ve en iyi yaratıcı tekniktir, çünkü müşteriye, diğer
rakiplerin arasından, ürünü yapılan reklamı seçmelerini sağlayan farklı ve kesin nedenler
vermektedir. USP stratejisinin fazla kullanılmamasının tek nedeni; çoğu ürün
kategorilerindeki markaların çok homojen olmasıdır. Ürünün, reklamı yapılacak bir tek özel
fiziksel avantajı yoktur ve bu yüzden de, reklamcılar, daha sembolik ve psikolojik stratejiler
kullanılmak zorunda kalır.

12.8.2. Ürün İmaj Stratejisi
Ürün imaj stratejisi, fiziksel farklılıklar yerine, psikososyal farklılıkları içermektedir.
Reklamcılık, ürünü, sembollerle birleştirerek ürün için imaj ya da kimlik yaratmaya çalışır.
Bir ürüne imaj aşılarken, reklamcılar, kültürel olarak oluşmuş bir dünyadan anlam yaratırlar
ve bu anlamı ürüne transfer ederler. Böylece, müşterilerce çok iyi bilinen bu kültürel olarak
oluşmuş dünya, reklamı yapılan ürünün bilinmeyen özelliklerine yerleşir.
Reklam aracılığıyla imaj geliştirmek, ürüne, ayırt edici bir kimlik ya da kişilik
kazandırır. Bu, özellikle bütün ürünlerin homojen olduğu ve aralarında çok az fiziksel
farklılıklar bulunan ürün kategorilerinde rekabet eden ürünler için önemlidir.
Ürün imaj reklamcılığı, “dönüşümsel” olarak da nitelendirilebilir. Dönüşümsel reklam,
reklamı yapılan bir ürünün deneyimiyle reklama aynı derecede ürün deneyimiyle birleşmemiş
fiziksel özellikleri birleştirir. Dönüşümsel reklamcılığın, iki önemli özelliği bulunmaktadır:
a) Ürünün kullanılma deneyimini, daha zengin, daha sıcak, daha heyecan verici ve
daha zevkli hale getirir.
b) Ürünü kullanma deneyimini, reklamın deneyimiyle birbirine öyle sıkı bağlar ki,
tüketiciler, reklamı görmeden, ürünü hatırlayamazlar.

12.8.3. Tınlama Stratejisi
“Tınlama”, bir nesneden çıkan sesin, insanın beyninde yarattığı fiziksel görünüme
benzemektedir. Tınlama stratejisi, psikografik araştırmalardan yayılmıştır ve bir reklam
kampanyasını yapılandırmaya yaramaktadır. Tınlama reklamcılığı, ürün imajlarına ya da ürün
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iddialarına odaklanmaz. Bunun yerine, hedef kitlenin hayal edilen ya da gerçek
deneyimlerinde, kopyasını bulan durumları ya da olayları temsil eder. Bu stratejiye dayalı
reklamlar, hedef kitlenin depolanmış deneyimleriyle, reklamdaki örnekleri birbirlerine
uyuşturmaya çalışır.

260

12.8.4. Duygusal Strateji
Çağdaş reklamların çoğu, duyusal strateji aracılığıyla müşterilere ulaşmayı
amaçlamaktadır. Birçok reklam uzmanı, reklamların genelde duyusal faktörler üzerine
oturtulduğunu fark etmişlerdir. Bu yüzden, eğer duyusallık doğru ve uygun yerde kullanılırsa,
çok başarılı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Reklamlarda bu stratejinin kullanımı, bütün pozitif
ve negatif duyguları (romantizm, nostalji, heyecan, mutluluk, korku, suçluluk, pişmanlık,
iğrenmek, acıma vs.) içermektedir. Bu tip reklamcılığın daha çok, duyularla birleştirilmiş
ürün kategorilerinde kullanılması daha uygundur.

12.8.5. Jenerik Stratejisi
Bir reklamcı, bir ürünü pazarlayan bir şirket tarafından yapılabilen bir iddia ortaya
atacağı zaman bu stratejiyi kullanır. Reklam yapan kişi, ürününü rakiplerinden farklılaştırmak
ya da üstünleştirmek için herhangi bir çabada bulunmaz. Bu strateji en çok, bir ürün
kategorisine hakim olan bir marka için uygundur. Bu durumda, jenerik iddiada bulunan şirket,
reklam tarafından uyandırılan herhangi bir talebin geniş payına sahip olacaktır.

12.8.6. Merak Uyandırıcı Strateji
Bu strateji, bir reklamcı, jenerik tipte bir iddiada bulunduğunda fakat aynı zamanda
üründe bir üstünlük de belirttiği zaman uygulanmaktadır. Bu strateji, en çok, rakip ürünler
arasında, az sayıda işlevsel farklılıkların olduğu ürün ya da hizmet/ servis kategorilerinde,
reklamcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu tip reklamcılık, üründe anlamlı bir üstünlük
iddia edildiği zaman çok akıllıca bir stratejidir, çünkü bu, rakiplerin aynı şeyi söylemelerini
engellemektedir.

12.9. Reklam İletişimi Süreci
Reklam bir iletişim sürecidir ancak bu iletişim, reklamı yapan üretici işletmeden,
hedef tüketicilere doğru akışı olan bir süreci ifade etmektedir.
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İletişim Süreci Olarak Reklam
(Kaynak: Odabaşı, 1994:64’ten Aktaran Göksel vd, 1997: 152)
Bu süreçte kaynak; reklam veren kişi ya da kuruluştur. Kaynak hedef kitlesine kendisi
ve ürettiği mal ya da hizmetlere ilişkin mesaj gönderir.
Reklam bilgilendirici, eğlendirici, aynı zamanda motive edici bir iletişim sürecidir.
Süreçte mesaj; reklam veren üretici işletmelerin hedef tüketicilere söylemek, anlatmak,
göstermek istedikleri sözlü ya da görsel ifadelerdir. Süreçte kanal; kitle iletişim araçlarıdır.
Alıcılar; çeşitli ölçülere göre heterojen büyük pazardan ayrımlanmış, görece daha küçük fakat
homojen hedef kitlelerdir.
İletişim sürecinin devamlılığını sağlayan geri besleme (feed back) ise hedef kitlelerin
reklama gösterdikleri tepkileri ve bunların çeşitli yöntemlerle ölçümlenmesini ifade
etmektedir.
Reklamın bilgilendirme ve motive etme yönünü ağırlıklı olarak vurgulayan bir diğer
tanım; “Tüketicileri bir mal veya markanın varlığı konusunda uyarmak ve mala veya
markaya, hizmet ya da kuruluşa eğilim yaratmak amacıyla göze veya kulağa hitap eden
mesajların hazırlanması, bu mesajların yayılmasıdır” (Kurtuluş, 1981:27’den Aktaran Göksel
vd, 1997: 154)
Aynı bağlam içinde bir başka tanım;

262

“Reklam ya satın almanın sürekliliğini ya da tüketicinin diğer bir mala kaymasını
sağlamak konusunda tüketicilere etki etme amacını güden işletme etkinliklerinin ek gider
unsuru biçiminde tanımlanabilir” (Aşçı, 1984:211/den Aktaran Göksel vd, 1997: 154)
Bu tanımda diğerlerinden farklı olarak, tüketicinin kullanmakta olduğu bir ürürnün ya
da hizmetin zihinde sürekli taze tutulabileceği, ayrıca tüketicinin bir başka markaya
yöneliminin de reklam yoluyla gerçekleştirilebileceği vurgulanmıştır.
Bu bağlamda reklam;
“Talep yaratma sanatıdır” Tüketici bir ürüne/hizmete gereksinimi olduğu için ve söz
konusu gereksinimini o ürün/hizmetin karşılayacağına, tatmin edeceğine inandığında satın
alır. Unuttuğu gereksinimlerini hatırladığı ya da daha önce hiç olmayan bir takım
gereksinimlerinin ortaya çıktığı anlar olur. Reklam, ele aldığı ürün ya da hizmetleri hoşa
giden yönleriyle tanıtarak kişilerde yeni gereksinimler yaratmayı, var olan gereksinimleri
kuvvetlendirmeyi amaçlar.

12.10. Reklamın İkna Edici İletişim Süreci Olarak Değerlendirilmesi
Reklam, seçilmiş hedef kitleleri reklamı yapılan ürün ya da hizmet hakkında
bilgilendirerek, onların tutum ve davranışlarını istenilen yönde ise güçlendirmeyi ya da tersi
yönde ise bunu değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni bir tutum ya da davranışı oluşturmayı
hedefler.
Reklamın ikna edici yönünün ve kuvvetini inceleyebilmek için üç temel nokta;
1) Reklamın hedef tüketici üzerindeki iletişim etkisi
2) Reklam iletisinin yapısı
3) Diğer pazarlama iletişimi ögeleri ile etkileşimidir
Reklam verenler reklamı, ürünlerini ya da markaları tanıtmak, var olan ürünlerini/
hizmetlerini karmaşık ve yoğun bir rekabet ortamı olan pazarda yaşatmak için kullanırlar.
Nihai amaç tüketicide ürüne karşı bir istek uyandırma ve ürün/hizmeti satın almaya ikna
etmektir.
Genelde reklamın iletişim etkisiyle hedef kitle üzerindeki şu şekilde etkili olduğu
kabul edilir (Yüksel, 1994:162’den Aktaran Göksel vd, 1997: 160):
•Alıcının bilgi düzeyinde ortaya çıkan değişmeler,
•Alıcının tutumunda görülen değişmeler
•Alıcının açık davranışlarında görülen değişmeler.
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Reklam, henüz alıcı durumunda olmayan kişileri söz konusu mal ya da hizmetin
müşterisi haline getirmeye yarayan bir bilim ve sanat etkinliğidir.
Reklamın ilk önce hedef tüketiciyi bilgilendirmesi, sonraki aşamada mal ya da hizmete
karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlaması ve son olarak da tüketiciyi motive ederek satın
alma davranışının ortaya çıkmasına katkıda bulunması beklenir.
Tutumlar davranışı ortaya çıkardıkları ve öğrenme yoluyla geliştirildikleri için ikna
edici iletişim yöntemlerini uygulayan reklamcılar, reklamını yaptıkları ürün ya da hizmetlere
ilişkin olumlu tutumların ve satın alma davranışının gerçekleşmesine çalışırlar.
İkna edici bir iletişim biçimi olarak reklamın bu yönde üç amacı olabilir (Kağıtçıbaşı,
1979:165’den Aktaran Göksel vd, 1997:161):
•Dinleyicide ya da izleyicide yeni bir tutumun yaratılması
•Dinleyicide ya da izleyicide var olan tutumun şiddetinin arttırılması
•Dinleyicide ya da izleyicide var olan tutumun değiştirilmesi.
Tüketici davranışlarını yönlendiren tutumların oluşmasında başlıca üç etken söz
konusudur:
•Bilişsel bileşen: Kişinin herhangi bir ürün ya da markayla ilgili bilgileri, deneyimleri,
akılcı ölçütlerle yaptığı değerlendirmeler.
•Duygusal bileşen: Kişinin herhangi bir ürün ya da markayla ilgili akılcı olmayan
duygularıyla biçimlenen ve o ürün ya da markaya karşı sempati ya da antipati duyması.
•Davranışsal bileşen: Bilişsel bileşen ve duygusal bileşene uygun olarak hareket etme
eğilimi.
Hedef kitlede reklama konu olan mal ya da hizmete ilişkin yeni bir tutum yaratılması
amaçlanıyorsa, reklamda öncelikle bilişsel bileşene seslenilmelidir.
Bu durum daha sonra duygusal bileşenle desteklenerek, söz konusu ürün ya da hizmet
için olumlu bir tutum yaratılmalıdır.
Reklama konu olan ürün/hizmet hakkında hedef tüketicide olumlu bir tutum var ise ve
bu tutumun şiddeti arttırılmak isteniyorsa, öncelikle hedef kitlede oluşmuş olan bu tutum
incelenmeli, elde edilecek sonuçlara göre bilişsel bileşen ya da duygusal bileşenle yapılacak
yeni reklamlarla desteklenmelidir.
Hedef tüketicide reklamı yapılacak ürün/hizmete ilişkin olumsuz bir tutum gelişmişse
ve reklam ile bu değiştirilmeye çalışılıyorsa, bu durumda da yeni tutuma ilişkin duygusal
bileşen şiddetli olarak vurgulanmalıdır.

264

Reklam, ürün ve hizmet hakkında bilgi verir, hem de onu çekici hale getirerek
tüketiciyi malı denemeye, kullanmaya ve son olarak da sürekli aynı marka malın alıcısı
olmaya ikna eder.
Reklam mesajının duruma ve amaçlara uygun olması, tüketici tavır ve düşüncelerini
yönlendirmede etkili olması önemlidir.
Hangi koşullarda bir reklam mesajı, tüketici tavırlarını ve düşüncelerini oluşturmada
daha etkilidir? (Mesçi, 1984:467-468’den Aktaran Göksel vd, 1997:163-164)
1) Mesaj tek yanlıysa ve tüketici
a) Mesajda savunulan tavrı onaylıyorsa,
b) Yeterince eğitim görmemiş biriyse,
c) Daha sonra karşı görüşlerle karşılaşmayacaksa
2) Mesaj iki yanlıysa ve tüketici
a) Mesajda savunulan tavrı baştan onaylamıyorsa,
b) İyi eğitim görmüş biriyse,
c) Daha sonra karşı görüşlerle karşılaşacaksa
3) Mesaj ürüne az ilgi duyan tüketiciler karşısında en önemli satıcı fikri baştan
kullanıyorsa
4) Mesaj ürüne ilgi duyan kişiler karşısında en önemli satıcı fikri sonda kullanıyorsa
5) Mesaj tartışmalı, ilginç ve tanınmış ürünler söz konusu olduğunda olumlu görüşü
başta öne sürüyorsa,
6) Mesaj ilginç olmayan ya da pek tanınmayan ürünlerde olumlu görüşü sonda
iletiyorsa,
7) Mesaj önce bir gereksinim uyandırıp sonra ürünü bu ihtiyacı gideren bir şey olarak
sunuyorsa,
8) Doğru hareket yolunu gösterip, önererek bir sonuç çıkarıyorsa,
9) Tüketicinin sevdiklerini tehdit eden ve çok güvenilir bir kaynağın öne sürdüğü,
tüketicinin aşina olmadığı konularla ilgili ya da kendilerine güven duyulan kişilere yönelmiş
tehlikeleri kullanıyorsa,
10) Mesaj, hedef kitleyi reklama aktif olarak katıyorsa,
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11) Ürünün tanımlanmasında duygusal bir dil kullanılıyorsa,
12) Ürünle gözde fikirler arasında bir bağ kuruluyorsa,
13) Saldırgan duygular uyandırdıktan sonra ürünün bunları ortadan kaldıran etkileri
konusunda önerilerde bulunuyorsa,
14) Arzulanan düşünce ya da duygularla ürün arasında bir bağ kuruyorsa,
15) Ürünün anlamını zenginleştirmek için sözsüz haberleşme yollarını harekete
geçiren sözsüz işaretlere/araçlara başvuruyorsa kendisinden beklenen ikna etme işlevini
gerçekleştirebilir.
Ayrıca, mesajın nasıl söyleneceği ve seslenme biçimi konusunda yapılan
sınıflandırmada iki değişik ancak kesin çizgilerle ayrılmayan yaklaşım söz konusudur:
Yaşamda kesit, soruna çözüm, gösterim, karşılaştırma, haber ve tanıklık gibi formatların
kullanıldığı Ürün yönlü akılcı yaklaşım ve mizah, canlandırma, cinsellik ve müzik gibi
formatların kullanıldığı Tüketici yönlü duygusal yaklaşım. (Odabaşı ve Oyman, 2002: 112113)

12.11. Reklam Kararı Ne Zaman Alınmalıdır?
Reklam kararı almadan önce ilk yapılacak iş, pazarlama sorununu tanımlamaktır.
Pazarlama sorunu genel olarak pazarlama karma ögelerine göre sınıflandırılarak
tanımlanabilir. (Odabaşı, 1995:68’den Aktaran Göksel vd, 1997:156)
1. Ürün ve hizmetle ilgili sorunlar: Ürünün karmaşıklığı, kullanıma uygunluğu,
gereksinimlere uygunluk derecesi, ikame edilebilirliği, tamamlayıcı özelliği, markanın
uygunluğu, ambalajın ve hizmetin özellikleri vb.
2. Fiyatla ilgili sorunlar: Fiyatın uygunluğu, rakiplere göre durumu, fiyat
farklılaşmasının özellikleri vb.
3. Dağıtımla ilgili sorunlar: Dağıtım kanallarının uzunluğu ve etkinliği, fiziksel
dağıtımın özellikleri, ürün ya da hizmetlerin istenilen yer ve zamanda bulunması vb.
4. Tutundurma ile ilgili sorunlar: Tutundurma araçlarının diğer pazarlama araçlarına
uygunluğu, ilgili tüketici grubunun özellikleri vb.
Sonuç olarak, çağdaş pazarlama anlayışı tüketicinin istek ve gereksinimleri
doğrultusunda, rakipleri ile pazarda kıyasıya mücadele edebilecek nitelikli ürünler meydana
getirmek, bu ürünleri de tüketici ile iletişimi koparmadan pazarlamak ve satmak üzere
şekillenmiştir. Bu anlamda bütünsel pazarlama iletişimi stratejisi bir alt strateji olarak reklam
stratejisini geliştirir. Hedef tüketici, Pazar ortamı ve Ürün öncelikle göz önünde
bulundurulması gereken unsurlardır.
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12.12. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Reklamların Rolü
Birincil amaçları kâr olan işletmelerin ürettiklerini satabilmek, talep yaratılmasına
katkıda bulunabilmek amacıyla reklamdan yararlanmaları günümüz pazarlama iletişimi içinde
reklamın itici gücünü oluşturmaktadır. Son yıllarda reklamın güvenilirliği ile tüketicilerin
satın alma davranışlarına etkisinin sorgulanmaya başlamasının yanında kurumların olumlu
imajlarının ve itibarlarının tüketicilerin satın almaya yönelik tutum ve davranışları üzerinde
daha etkili olduğunun farkına varılması, sosyal sorumluluk uygulamalarının itibara etkisi ve
kurumsal vatandaşlık gibi kavramların literatüre girmesi, işletmelerin reklamı bu stratejinin
parçası olarak düşünmelerine yol açmaktadır. İşletmeler satışları hareketlendirmek için satış
teşvik, reklam gibi doğrudan tutundurma bileşenlerinden kurumsal imajı ve itibarı geliştirmek
için ise halkla ilişkilerden destek almaktadır. Kurum kültürünün doğru biçimde
yansıtılabilmesi ve güvenin sağlanabilmesi için iletilerin tek bir söyleme dayanma
zorunluluğunun farkına varılması, 1990’lardan itibaren iletişim uygulamalarında sinerjinin
önemine dikkat çeken unsurlar olarak bütünleşik pazarlama iletişimini gündeme taşımıştır.
Yeni bir kavram gibi görünmekle birlikte, iletişimin öneminin farkına varmış olan
işletmelerin yıllardır desteğinden yararlandığı bütünleşik pazarlama iletişimi, pazar
koşullarına ayak uydurabilmek, ileti bolluğunun üstesinden gelebilmek ve etkili olabilmek
amacıyla pazarlama stratejisinin önemli bir unsurudur. Farkındalığın yeterli olduğu
biçimindeki yaygın anlayış yerini yavaş yavaş tüketici ve müşteri davranışlarında değişikliğe
yöneltmiş, reklamlar biçim değiştirirken kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının itibara etkisi,
dikkatleri halkla ilişkiler uygulamalarına ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine
yöneltmiştir. (Balta Peltekoğlu; 2010: 44)
Reklam, bütünleşik pazarlama iletişiminin bir bileşenidir. Aynı zamanda,
promosyon/tutundurma karmasının (reklam, satış promosyonu ve kişisel satış) da bir parçasını
oluşturur. Bu işlevler, kişisel tüketiciler ve iş tüketicileriyle olan iletişimin de temeli
oluşturur. Reklamın üstlendiği roller, şirketin yarattığı pazarlama hedeflerine, ürünlere ve
şirketlere göre değişiklik gösterir. Bazı ürünler ve şirketler için reklam, çeşitli reklam
kampanyalarını desteklemede kullanılan diğer bileşenlerle (ticari promosyonlar, tüketici
promosyonları ve kişisel satış) birlikte ana odak noktasıdır. Diğer durumlarda ise, reklam,
ulusal satış gücünü ve ticari satış promosyon programlarını destekler. İşletmeler arası pazarda
ise reklam, genellikle, ticari şovlar ve kişisel satış aramaları gibi diğer promosyon
etkinliklerini desteklemektedir. Tüketici sektöründe ise bunun tam tersi söz konusudur.
Reklam, müşterilere ulaşmak için kullanılan ana iletişim aracıdır. Daha sonra kullanılan
promosyon araçları (yarışmalar, özel paketler gibi) ise reklam işlevini desteklemek için
kullanılmaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişimi, departmanlar ve dışarıdaki tüketiciler ve firmalar
arasındaki düzgün ve doğru iletişimi kapsamaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi
programları, şirketteki herkesin müşteri istek ve gereksinimlerini anlamasını sağlayan veri
tabanlarım geliştirmek için, değişik bilgi teknolojileri uygulamaktadır. Bu etkili programlar,
şirketin bütün çalışanlarının ve departmanlarının, ana hedef olan müşterilere ulaşmak için
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çalışmakta olduğu anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, reklamlar, etkili iletişim
oluşturmada çok büyük ve çok önemli bir rol oynamaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişiminin temel düşünceleri yeni olmadığı halde, sinerjik bir
etki yaratabilmek için promosyon çalışmalarını koordine etme ve bütünleştirme, son yıllarda,
daha sofistike bir hale gelmiş ve endüstri açısından daha büyük sorumluluklar kazanmıştır.
Günümüze bakıldığında reklamın boyutunun, geleneksel pazarlama anlayışından
sıyrılıp yaratıcı reklam anlayışıyla yapılması gerektiği anlaşılmıştır.
Pazarlama iletişimi ögesi olarak reklam; tüketiciyi bir ürün ya da hizmetle ilgili daha
fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder; tüketiciyi, bir ürünün nereden alınacağı,
ürünün neler yapabileceği, ürünün kullanıcıya/satın alıcıya ne gibi yararlar sağlayabileceği
konularında bilgilendirir; söz konusu markanın hala aynı olduğunu, aynı yararları
sağlayacağını, markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, müşterinin güvenini tazeler;
tüketiciyi malı denemeye hazırlar. Burada, çoğu kez reklamın içeriği tek bir satış promosyonu
etkinliğidir. Ayrıca, tüketiciyi eğitmek ve bilgilendirmek işlevini yerine getirir; yeni bir marka
imajı tasarlamak, bir marka imajını korumak, markanın arzu edilmeyen imajını değiştirip
yerine yenisini koymak, vb. işlevleri yerine getirir ve de bir şirketin kamuoyunda bıraktığı
imajı tasarlamak, bunun yerleştirilmesi için tüketiciye uygun mesajlar göndermek vb. işlevleri
yerine getirir.

12.12.1. Reklamdan Beklenenler Listesi
Russel, reklamın amaçları konusunda bir “reklamdan beklenenler listesi”
düzenlemiştir. Özelde reklamın neler yapabileceğini göstermeye çalışmıştır. (Aktaran Göksel
vd, 1997:147-151)
Reklamın, satışı hemen gerçekleştirme konusunda yapabilecekleri;
1. Satışı baştan sona gerçekleştirme-hedef tüketiciyi, satın almaya kadar giden bütün
zihinsel evrelerden sırasıyla geçirme,
2. Satın almaya çok yaklaşmış olan olası alıcılara, satışı fiilen gerçekleştirme-sipariş
işleme, satışı gerçekleştirme tanıtımları,
3. Hemen satın alma için nedenler duyurma-indirim, hediye vb.,
4. Satın almayı hatırlatma,
5. Özel bir durum/dönem vb. ile satın alma arasında bağlantıyı kurma,
6. İçgüdüsel ani satışları arttırma.
Reklam kısa dönemde satışları gerçekleştirmeyi amaçladığında;
1. Belirli bir ürün veya markanın varlığını hedef tüketicilerin bilinçlerine yerleştirme,
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2. Marka imajı ya da markaya karşı olumlu duygusal eğilimler geliştirme,
3. Markanın üstünlükleri ya da avantajlarına yönelik bilgi yayma ya da davranış
oluşturma,
4. Rakiplerin iddialarıyla savaşma, bunları etkisiz kılma,
5. Satışı engelleyen, yanlış izlenim, yanlış bilgi vb. düzeltme,
6. Ambalajın, logonun ya da marka simgesinin kolaylıkla tanınmasını ve
benimsenmesini sağlama.
Reklam geniş kapsamlı tüketici desteği oluşturmayı amaçladığında;
1. Kuruluş ve markalar ile ilgili güven oluşturma, ilerideki yıllarda bu güvenin
meyvelerini toplama,
2. Kuruluşu, dağıtım kanalındaki aracılara (toptancı, perakendeci vb.) karşı güçlü
kılacak tüketici talebini yaratma,
3. Kuruluşu güçlü kılarak, güçlü dağıtıcı kurumlar ve bayiler seçmesini sağlama,
4. Dağıtımın yaygınlığını sağlama,
5. İleride yeni ürünlerin finansmanında işe yarayacak bir ön platform oluşturma,
6. Yeni pazarlar açmaya yarayacak marka tanınmışlığını ve kabulünü sağlama,
Reklam, satış arttırıcı katkısını gerçekleştirme konusunda şu işlevleri görebilir;
1. Rekabetin, eldeki müşterilere sızmasını engelleme,
2. Rakip ürünleri kullananları, kuruluşun ürünlerini kullanmaya yöneltme,
3. Ürünün, kuruluşun markası ile istenmesini sağlama,
4. Yeni tüketiciler yaratma,
5. Ürünü zaman zaman ya da seyrek kullananları, düzenli tüketiciler haline getirme,
6. Mevcut tüketicilerin tüketimlerini artırma;
a. Ürünün yeni kullanım biçimlerini duyurma,
b. Ürünü daha büyük ya da ikili, üçlü ambalajlarda almaya ikna etme,
c. Ürünü satın almayı hatırlatma,
d. Ürünün kullanım sıklığını ya da miktarını artırma.
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Reklam, satışa giden zihinsel evrelerden herhangi birini etkilemeyi amaçladığında;
1. Olası alacıyı broşür istemeye, kupon göndermeye ya da bir yarışmaya, çekilişe
katılmaya ikna etme,
2. Olası alıcıyı bir sergiyi, fuarı gezmeye, bilgi almaya ikna etme,
3. Olası alıcıyı bir ürün örneği denemeye ikna etme.
Reklamın satış örgütüne sağlayacağı yan yararlar açısından;
1. Satış elemanlarının, yeni satış noktaları bulmalarına yardım etme,
2. Satış elemanlarının, toptancı ve perakendecilerden daha büyük siparişler almalarına
yardımcı olma,
3. Satış elemanlarının, satış noktalarında tercihli vitrin ya da raf sağlayabilmelerine
yardımcı olma,
4. Satış elemanlarının, bazı satış noktalarına girişlerinde kolaylık sağlama,
5. Satış örgütlerinin moralini yükseltme,
6. Piyasayı etkileme yoluyla, o kuruluşların kendi müşterilerine reklamı
gerçekleştirilen kuruluş hakkında olumlu konuşmasını, satış elemanlarına iyi davranmasını
sağlama.
Reklam, satışı gerçekleştirecek ve tüketicinin tatminini arttıracak bilgi sunma
açısından;
1. ”Nereden alınabilir” bilgisini verme,
2. ”Nasıl kullanılır” bilgisini verme,
3. Yeni modelleri, özellikleri, ambalajı duyurma,
4. Yeni fiyatları, özel satış koşullarını, eskisini getir, yenisini götür kampanyalarını
duyurma amaçlarına hizmet eder.
Reklamın iletişim süreci olduğunu vurgulayan bir tanıma göre “Bir mala ya da
hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı) sözlü ya da görüntülü olarak Pazar birimlerine sunmak için
yapılan eylemlere reklam yapmak denir” (Classer, 1972:30’dan Ataran Göksel vd, 1997: 151)

12.13. Reklamın Pazarlama İletişimi Bütününe Katkısı
Pazarlama iletişimi ögeleri olan reklam, Halkla İlişkiler, satış geliştirme, kişisel satış,
ürün, fiyat, ambalaj ve dağıtım ancak doğru ve yerli yerinde karıştırıldığı zaman, uyum
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içersinde bir araya getirildikleri zaman ürünlerin ve hizmetlerin satışlarında başarı elde
edilebilir.
Reklamcılık dikkatli planlandığında ve toplam pazarlama stratejisinin bir parçası
olduğunda önem kazanır, belirlenen amaçlara ulaşabilir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi bakış açısına göre, her bir pazarlama ögesi birbiriyle
koordinasyon içinde ve ortak mesaj stratejisiyle yönlendirilmiş olarak düzenlenmeli ve
uygulanmalıdır.
Böylesi bir ekip çalışması planlamasında öncelikle göz önünde bulundurulması
gerekenler kitle iletişim kuramlarına göre (Oskay, 1992: 42-44’den Aktaran Göksel vd,
1997:167-171):
1) İletişim sürecinde mesajın, hedef kitlenin dikkatini çekecek biçimde düzenlenmesi
gerekir. Hedef kitlenin seçici algılarına seslenilmelidir.
2) Mesajın kodlanmasında kullanılan simgelerin gönderen kadar mesajı alacak,
algılayacak, açımlayacak hedef kitle tarafından da bilinen simgeler olması gerekir. Her iki
tarafın ortak yaşam deneyimlerinin ürünleri olması gerekir.
3) Mesajlar hedef kitlenin gereksinim ve isteklerini göz önüne almalıdır. Bireysel bir
gereksinime seslenmeli, bireylerin bu gereksinimin farkına varmalarına ve bu gereksinimi
gidermelerine yaramalı, bu yolda onları aydınlatmalıdır. Söz konusu mal/hizmetin tatmin
edeceği gereksinim ya da çözebileceği sorun tüm pazarlama iletişim ögelerinde aynı
olmalıdır.
4) Uygun zamanda, uygun dille kodlanıp yayınlanan mesajların ilgi çekmesi,
öğrenilmesi, akılda tutulması ve belirli yönde bir tutum değişikliği yaratabilmesi için, hedef
kitlenin temel değerlerinin, tutumlarının, grup standartlarının bilinmesi gerekir. Bir ürün
kendisiyle, fiyatıyla, ambalajıyla, reklamıyla, üretildiği kurumun kimliğiyle, satış noktasının
seçimiyle vb. pek çok biçimde hedef kitlesine mesajlar gönderir. Hedef kitleden gelecek geri
besleme, iletişimin yapılanmasında önemlidir. Günümüz tüketici de bu anlamda interaktif
iletişimden yanadır: Sessiz ve edilgen değil, verdiği tepkilerle iletişim sürecine etkin olarak
katılır. İletişim sürecinin devamlılığı içinde kendisinden gelecek tepkilerin
değerlendirilmesini ve süreçte kendi etkilerini görmeyi ister. Bu nedenle tüketiciyi de etkin
olarak iletişim sürecine dahil etmek gereklidir.
5) Mesajın hedef kitleye erişebilmesi için en uygun medya türünün belirlenmesi
gereklidir. Bu noktada reklamın pazarlama iletişimi bütüne katkısı en üst düzeye çıkar. Çünkü
reklam yapısı gereği tüm kitle iletişim araçlarını birer reklam ortamı olarak
kullanabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken, reklam için belirlenen strateji doğrultusunda
oluşturulan yaratıcı çalışmalar ve gönderilen mesajlardan maksimum faydayı sağlamak için
uygun medya seçimidir.

271

6) İletilmesi zor konuları anlatabilecek bir iletişim sürecini kurgulamadan önce,
hazırlayıcı iletişim süreci ile hedef kitlenin bilgi/algılama düzeyinin yükseltilmesi gereklidir.
(DAGMAR, NAIDAS modelleri aracılığıyla)
7) İletişimde hazırlayıcı iletişim kampanyalarına rağmen kırılamayan dirençler
bulunabilir. Temel nitelikteki değerlere dolaysız saldırıların hedeflenen pazarlama iletişimi
amaçlarına hiçbir katkısı olamaz. Hedef kitle daha baştan bu tür bir iletişimi reddeder,
8) Mesaj, başlangıçta hedef kitlenin değer, tutum, beklenti ve davranış kalıplarına
kesinkes ters düşmemeli; hedef kitleyi, başlangıçta o an nasılsa öyle yakalamalı; sonra onu
yoğura yoğura alıp mesajı kabule hazır duruma getirmelidir (İkna Edici İletişim Süreci)
Pazarlama iletişimi bütünü son derece planlı, stratejik ve akılcı bir yapılanmayı
gerektirir. Temeli sağlam, akılcı ve bilimsel bilgi üzerine kurulan ana strateji doğrultusunda
her bir pazarlama iletişimi ögesi için yine birbirleriyle uyumlu ve bağlantılı özgün stratejiler
oluşturulmalıdır. Bu temelin en önemli harcı tüketicidir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi ögeleri içinde reklam star oyuncudur. En önemli sorun
ise pazarlama iletişimi takımının star oyuncusu için sahada uygun yeri seçmek ve ona doğru
taktikleri verebilmektir. Yani doğru pazarlara, doğru reklam stratejileri belirlemek ve
uygulamaktır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti

Pazarlama iletişimi ögesi olarak reklam; tüketiciyi bir ürün ya da hizmetle ilgili daha
fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder; tüketiciyi, bir ürünün nereden alınacağı,
ürünün neler yapabileceği, ürünün kullanıcıya/satın alıcıya ne gibi yararlar sağlayabileceği
konularında bilgilendirir; söz konusu markanın hala aynı olduğunu, aynı yararları
sağlayacağını, markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, müşterinin güvenini tazeler;
tüketiciyi malı denemeye hazırlar. Bu nedenle bu ünitede reklam konusu detaylı bir şekilde
açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
Doğr
u
1. Reklam, toplum ve iş dünyası içerisinde dört ana rol edinir.
Bunlar; pazarlama rolü, iletişim rolü, ekonomik rolü ve sosyal
rolüdür.
2. Kurumsal reklam, reklama konu olan mal ya da marka
üzerinde, nitelikleri üzerinde odaklanmayı; Ürün reklamı ise
üretici kurum ve kurum kimliği üzerinde, üretici işletmeye
pazarda saygınlık, güven olumlu ima yaratma amaçlı kurum
reklamı stratejisi üzerinde odaklanmayı öngörür.
3. Reklamların, dört ana işlevi vardır. Bunlar; bilgilendirme,
ikna etme, hatırlatma ve değer katma’dır.
4. Bütünleşik pazarlama iletişimi ögeleri içinde reklam yedek
oyuncudur. En önemli sorun ise pazarlama iletişimi takımının
yedek oyuncusu için sahada uygun yeri seçmek ve ona doğru
taktikleri verebilmektir.
5.Reklam stratejisi belirlenen amaçlara ulaşabilmek için nasıl
bir yol izleneceğinin saptanması, reklama bir rota çizilmesi
demektir.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1 D, 2 Y, 3 D, 4 Y, 5 D
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13. SOSYAL PAZARLAMANIN TANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Yönler

13. Sosyal Pazarlamanın Tanımı
13.1. Sosyal Pazarlamanın Tarihçesi Ve Gelişimi
13.2. Sosyal Pazarlama İle Ticari Sektör Pazarlaması Arasında Farklı Ve Benzer
13.3. Sosyal Pazarlamada Etkili Olan Gruplar Ve Uygulayıcılar
13.4. Sosyal Pazarlama Ne Zaman Ve Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
13.5. Sosyal Pazarlamada Kullanılan Modeller
13.6. Sosyal Pazarlamada Araştırma Süreci
13.7. Sosyal Pazarlama Planlama Süreci
13.8. Sosyal Pazarlama Programının Amaç Ve Hedeflerinin Belirlenmesi
13.9. Pazar Bölümleme Ve Hedef Kitlenin Bağlamında Psikografik Bölümlendirme
13.10. Hedef Kitle Seçimi
13.11. Sosyal Pazarlama Karması
13.12. Diğer Sosyal Pazarlama Karması Elemanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Sosyal pazarlama ile ürün pazarlamasının benzer yönleri nelerdir?
2- Sosyal pazarlamada kullanılan modeller hamgileridir?
3- Temel pazarlama karması elemanlarının dışındaki diğer Sosyal pazarlama karması
elemanları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Pazarlama

Pazarlama prensiplerinin ve
tekniklerinin
bireylerin,
grupların
ya
da
tüm
toplumun yararına olmak
üzere hedef kitlenin gönüllü
olarak
kabul
ettiği,
reddettiği,
değiştirdiği,
vazgeçtiği davranışlarında
hedef kitleyi etkilemek için
kullanılmasının sağlanması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sosyal pazarlama sürecinin
etkin ve etkili bir biçimde
sürmesi ve sosyal pazarlama
programının başarılı olması
için planlama ve
değerlendirme aşamalarının
edinilerek başarı elde
edilmesi
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Anahtar Kavramlar




Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama modelleri
Sosyal pazarlama planlama süreci
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Giriş
Sosyal pazarlama ilk olarak 1970'li yıllarda Amerika'da gündeme gelmiştir. Amerika,
Kanada ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde ve Avrupa ülkelerinde kullanımı artmaktadır.
Öncelikle kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların üstlenmiş olduğu sosyal
pazarlama faaliyetleri günümüzde şirketlerin de ilgi alanı içersindedir.
Sosyal pazarlama konuları genellikle toplumu ilgilendiren konulardır. Çevre
kirliliğinin önlenmesi, yaban hayatının korunması, sigara ve alkol kullanmanın önlenmesi,
aile planlamasının yapılması, bulaşıcı hastalıklardan korunma, göğüs kanserinin erken teşhisi
ve tedavisi, alkollü araba kullanmayı önleme, trafikte aşırı hızı önleme, aşı kampanyaları,
anne sütüyle besleme ve bunun gibi toplumdaki bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek ve
refahını sağlayacak konular arzulanan davranış değişikliklerini oluşturmaktadır.
Sosyal pazarlamacıların kampanya etkinliklerini gerçekleştirirken üzerinde durdukları
başlıca iki konu vardır. Bunlar, arzu edilen davranışa özendirmek ve davranışı eyleme
dönüştürmede karşılaşılan engellerin kaldırılmasıdır.
Sosyal pazarlamacılar hedeflerine ulaşmak için ayrıntılı bir plan hazırlamak
durumundadırlar. Öncelikle hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarını anlayarak bu istek ve
ihtiyaçlar doğrultusunda amaçlarını belirlerler. Daha sonra pazar bölümlemesi yaparak hedef
kitleyi seçerler. Hedef kitle belirlendikten sonra bu homojen gruba yönelik olarak pazarlama
stratejileri hazırlanır. Bütün bu sürecin etkin ve etkili bir biçimde sürmesi ve sosyal pazarlama
programının başarılı olması için planlama ve değerlendirme aşamaları oldukça önemlidir.
Geleneksel pazarlamada 4P (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) olarak karşımıza
çıkan pazarlama stratejileri sosyal pazarlamada farklılık göstererek 8 P'ye çıkmakta ve
kamuoyu (public), ortaklık (partnership), politikalar (policies) ve fonlar (purse string) olarak
belirtilmektedir. Sosyal pazarlama planları hazırlanırken bütün bu stratejiler çok dikkatli bir
biçimde hazırlanmalı ve hiçbir zaman hedef kitlenin durumu göz ardı edilmemelidir.
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13. SOSYAL PAZARLAMANIN TANIMI
Sosyal pazarlama ile "toplumu bilgilendirmeye yönelik pazarlama" (societal
marketing) karıştırılmamalıdır. Toplumu bilgilendirmeye yönelik pazarlama kavramı
sürdürülebilir pazarlamanın öncüsü olup sosyal sorumluluk konularını ticari pazarlama
stratejileri ile birleştirmektedir. Örneğin, ürünlerinin testinde hayvanları kullanmaya karşı
olan bir kozmetik firmasının bunu kamuoyuna duyurması toplumu bilgilendirmeye yönelik
bir pazarlama etkinliğidir. Sosyal pazarlama ise, sosyal bir konuya ürün pazarlaması
felsefelerinin, araçlarının ve tekniklerinin uygulanmasını içerir. Sosyal pazarlama "müşteri
yönelimli" yaklaşımları benimser ve sosyal amaçlarına ulaşırken ürün pazarlamacıları
tarafından kullanılan kavramları ve araçları benimser. Sosyal pazarlamanın güçlü yanı sosyal
konuya odaklaşması ve davranış değişikliğini yaratmasıdır. Sosyal pazarlama çalışmalarının
büyük bir bölümü sağlık konuları üzerinedir. Fakat bireylerin ve grupların kendilerine ve
topluma yarar sağlayacağı davranış değişikliklerinin olabileceği çok fazla konuya ele alma
potansiyeline sahiptir.
Mal ve hizmet satan ürün pazarlamacılarına benzer biçimde, sosyal pazarlamacılar da
davranış değişikliği satmaktadırlar. Sosyal pazarlama, pazarlamacıya kar sağlamak için değil
hedef kitleye ya da genel olarak topluma fayda sağlamak için sosyal davranışları etkileme
teknikleri üzerinde durur. Bu teknikler, özellikle uluslararası sağlık programlarında oldukça
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Doğum kontrol yöntemlerinin kullanılması, uyuşturucu
ve sigaraya başlamayı önleme, organ bağışlama, özellikle ülkemizde kızların okula
gönderilmesi ve bunun gibi konularda yapılan çalışmalar sosyal pazarlamaya verilebilecek en
yaygın örnekler arasındadır. (Social ile societal arasındaki kavramsal farkı ortaya koyabilmek
için "societal" bu çalışmada "toplumu bilgilendirmeye yönelik pazarlama" olarak
adlandırılmıştır.( Eser ve Özdoğan, 2006: 3)
Sosyal pazarlamanın tanımıyla ilgili literatür incelendiğinde aşağıdaki tanımlara
rastlamak mümkündür:
•Sosyal pazarlama; pazarlama prensiplerinin ve tekniklerinin bireylerin, grupların ya
da tüm toplumun yararına olmak üzere hedef kitlenin gönüllü olarak kabul ettiği, reddettiği,
değiştirdiği, vazgeçtiği davranışlarında hedef kitleyi etkilemek için kullanılmasıdır.
•Sosyal pazarlama; sosyal bir düşüncenin, nedenin ya da uygulamanın, belirli bir hedef
grup tarafından benimsenmesini sağlamak üzere gerekli programların geliştirilmesi,
uygulanması ve kontrolü sürecidir.
•Sosyal pazarlama, ürün pazarlaması prensiplerinden yararlanarak, hedef kitlede,
istedikleri faydalar sunularak, maruz kaldığı engeller azaltılarak ve motive etmek için ikna
yöntemi kullanılarak; gönüllü davranış değişimi programının planlanmasıdır.
Sosyal pazarlama aracılığıyla davranış değişikliği yaratmak herhangi bir malın satımı
gibi kolay olmadığından, sosyal pazarlama yöneticilerinin aşağıdaki soruların yanıtlarını
vermesi gerekmektedir. Bunlar:
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nusunda başarılı olmak için hedef kitleye ulaşmanın en iyi yolu hangisidir?

Programda en fazla etkin olacak, en çok fayda görecek kuruluş ile ortaklık kurmak
esastır. Program ne olursa olsun, sosyal pazarlamacı için kritik olan, kendi kendini aydınlatan
menfaatler yaratan programlar ortaya koymaktır. Bunun için de pazarlamacının işletmenin ve
programın amaçlarını net olarak belirlemesi ve buna uygun bütünleşik amaçlar yaratma
becerisine sahip olması gerekmektedir.
Sosyal pazarlamanın gelişmesi için, temelde iki alanda çalışmalara hız verilmesi
gerekmektedir:
•Sosyal pazarlama çalışanlarının eğitimi
•Araştırma ve geliştirme faaliyetleri: Sosyal pazarlama alanı ile ilgili temel
araştırmaların (davranışın benimsenmesinde duyguların rolü, psikografik bölümlendirme
biçimlerine odaklanma, maliyetlerin ve faydaların doğasının daha iyi anlaşılması, tüketicilerin
davranış değişimindeki ödül ve cezaları ne şekilde algıladığı ve tutumları) yapılması.

13.1. Sosyal Pazarlamanın Tarihçesi Ve Gelişimi
Sosyal pazarlama, 1970'li yıllarda Philip Kotler ve Gerald Zaltman'ın, tüketicilere
ürünleri satmak için kullanılan pazarlama ilkelerinin; düşüncelerin, tutumların, davranışların
satılmasında da kullanılabileceğini fark etmeleriyle ortaya çıkmıştır. 1940'lı ve 1950'li yıllarda
ise Wiebe, Meendelshn, Lazerfield, Metron, Hyman ve Slieatsley gibi çeşitli araştırmacıların
sosyal psikoloji, kişisel haberleşme, reklâm ve halkla ilişkiler konularındaki çalışmalarında
sosyal pazarlama öğelerine rastlanır. Bir sosyal olaya, düşünceye ve harekete, pazarlama
ilkelerinin ve tekniklerinin kullanımını aktarmak amacıyla ilk defa 1971 yılında "Sosyal
Pazarlama" kavramı tartışılmaya başlanmıştır. 1970'li ve 1980'li yıllar, gelişmiş toplumlarda
modern pazarlama ve uygulanışı konusunda birçok tartışmanın söz konusu olduğu yıllardır.
Bu yıllarda, çevreyle ilgili çeşitli sorunların ortaya çıkışı (çevre kirliliği, su kaynaklarının
korunması, hava kirliliği gibi), kaynakların azalmaya başlaması, nüfusun ve açlığın
önlenemeyen artışı, sosyal hizmetlerin aksaması, enflasyon düzeyinin tüm dünyada yükselişi
modern pazarlama kavramının uygun bir örgütsel amaç olup olmayışı da masaya yatırılmıştır.
Aynı yıllarda ayrıca "sorumlu tüketim", "ekolojik zorunluluklar", "toplumsal pazarlama" ve
"derneksel pazarlama" gibi yeni kavramlar ortaya atılmıştır. Sosyal pazarlamanın
başlangıcındaki amaçlarından biri, pazarlamacılara özel sektör dışında da değer yaratmanın
olanaklı olduğunu göstermektir.
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Sosyal pazarlama, sadece pazarlamacının ya da pazarlamacının çalışmakta olduğu
örgütün amaçları yönünden pazarlamanın diğer alanlarıyla farklılaşmaktır. Sosyal pazarlama
kavramında, ürün pazarlaması ilkelerine ek olarak, doğru tüketim değerlerinin tüketiciye uzun
dönemde refah elde edilmesi amacıyla kazandırılmaya çalışılması durumu söz konusudur.
Sosyal, etik, ekolojik kaygıların tüm sosyal pazarlama planlama süresince göz önüne alınması
gerekmektedir.
Sosyal pazarlama, ürün pazarlama modelini sosyal düşüncelere uygulamaktadır. Ürün
yerine arzu edilen bir davranışı cesaretlendirmek için; planlamada, fiyatlamada, iletişimde,
dağıtımda ve modellerin değerlendirilmesinde pazar araştırmasını gerektirir. McKenzie-Mohr
ve Smith, sosyal pazarlama kavramını özellikle toplum temelli sosyal pazarlama (community
based social marketing) kavramını ortaya koymak için geliştirmişlerdir. Bu yöntem, arzu
edilen davranışı yaratmak için, şartlara ve çevreye özel engeller üzerine odaklanmaktadır.
Sosyal pazarlama, pazarlamanın yeniden ve temelinden yapılandırılmasını, daha etik
pazarlama anlayışını ve kamu yararının dışlanması yerine kucaklanmasını önermektedir.
Kotler (1972), bu doğrultuda ürünleri kısa dönemli müşteri memnuniyeti yaratan ürünler ve
uzun dönemli tüketici refahı yaratan ürünler bağlamında dörtlü bir sınıflandırma yapmıştır:
•Yetersiz ürünler (kısa dönemli ve uzun dönemli faydası olmayan ürünler)
•Faydalı ürünler (anlık çekiciliği düşük olan ama uzun dönemli tüketici yararı gözeten
ürünler)
•Memnuniyet verici ürünler (yüksek anlık memnuniyet veren ama uzun dönemde zarar
verebilecek ürünler)
•Arzu edilen ürünler (anlık memnuniyet ile uzun dönemli yararı birleştiren ürünler)
Bu sınıflandırmada, yetersiz ürünlerin ürün sınıflandırmasında bütünüyle çıkarılması,
faydalı ve memnuniyet verici ürünlerin de gerekli ürün değişiklikleri yapılarak arzu edilen
ürünler haline getirilmesi önerilmektedir. Arzu edilen ürünler ise pazarlama çabalarının asıl
amacını oluşturmalıdır.
Sosyal pazarlama müşterisi yanlısı pazarlama olarak ifade edilebilir. Toplumu
bölümlendirmeye; arzulanan davranış için rekabetçi güçleri ve engelleri azaltmaya; doğru
ürün, fiyat, yer, tutundurma anahtar müdahale bileşenlerini oluşturmaya çalışır.
Geleneksel olarak devletin sorumluluğu olarak bilinen sosyal pazarlama, artan
oranlarda devletin ve özel sektörün, dikkate değer nedenler için bir arada çalıştığı bir alan
haline dönüşmektedir.
Sosyal pazarlamanın geleceği, modalar ile eğilimlerin birbirinden ayrılmasına bağlıdır.
Sosyal pazarlamadaki modalara örnek olarak, odak grupların aşırı ya da uygunsuz bir biçimde
kullanılması, sosyal pazarlamanın mı medya desteğinin mi daha iyi olduğu konusundaki
tartışmalar gösterilebilir.
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Sosyal pazarlamada etkili olan eğilimler:
•Demografik değişimlerin etkileri
•Biyomühendislikteki gelişmeler
•Pazarlamanın ürün pazarlaması sınırları dışına taşması
•Sosyal pazarlamanın müşterilerinin daha bilgili ve karmaşık özellikleri
•İletişim ve ürün pazarlaması endüstrilerinde artan oranlarda uzmanlaşma
Sosyal pazarlama programlarının sağlam ve kanıtlanmış sonuçlara ulaşabilmeleri için
takip edilmesi önerilen adımlar:
•Araştırma kullanılmasının geliştirilmesi; araştırmanın dikkatli, gereksiz maliyetleri en
aza indirgeyecek biçimde, her adım hesaplanarak planlanması
•Stratejik ortaklığın etkin bir şekilde oluşturulması
•Uygulayıcılar ve akademisyenler arasında işbirliğinin sağlanması
Sosyal pazarlamanın ayırt edici özellikleri:
•Pazarlamacıya değil, bireylere ya da topluma tümüyle yarar sağlanması isteği
•Davranışı doğrudan etkileyerek topluma yarar sağlama çabası
•Hedef kitlenin gereksinimlerine yeterli ilginin gösterilmesi
Farklı teknolojiler, yıllardır, davranışı değiştirme çabası için kullanılmaktadır. Bu
tekniklerin, bir kısmının sosyal pazarlamayla benzerliklerine karşın, hiçbiri sosyal pazarlama
kadar davranış değişimine açık bir biçimde odaklanmamıştır. Bu tekniklere örnek olarak
Sağlık Eğitimi (Health Education), Kitle İletişim (Mass Communication), Sosyal Hareketlilik
(Social Mobilisation), Sosyal Reklâmcılık (Social Advertising), Sosyal İletişim (Social
Communication), Kamu Reklâmcılığı (Public Advertising) gösterilebilir.
Paradigmalar:
Söz konusu yaklaşımlar temelde dört paradigma çerçevesinde ifade edilebilir:
1) Eğitim: Kampanyaların temel amacını bilgi vermek oluşturmaktadır. Bu yaklaşım,
bireyi eğitmek ile tutumlarını ve davranışlarını değiştirmek arasında doğrudan bir ilişki söz
konusu olduğunu ortaya koymaktadır.
2) İkna etme: Bu tekniklerin temel amacı, bireyin ya da grubun arzu edilir hissedeceği
bir sosyal düşüncenin pazarlanmasıdır.
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3) Davranış değişikliği: Davranışçı yaklaşıma göre, bireye, davranış değişikliği için
gerekli teknikleri öğrenmesi ve sonuçların kendisi için ödüllendirici olduğunu keşfetmesi için
fırsat verilmelidir.
4) Sosyal etki: Bu yaklaşımlar, kültürel ve sosyal yapının daha önce oluşturduğu
davranış kalıplarını desteklerken, birey davranışını değiştirmenin zorluğuna dikkat
çekmektedirler.
Sosyal pazarlama, tüm diğer yaklaşımlardan "birey davranış değişikliğinin kendi
yararına olduğuna inanırsa davranışını değiştirecektir" temel çıkış noktası nedeniyle
farklılaşmaktadır. Bu durumda, sosyal pazarlamacının temel görevi; grubun gereksinimlerini
araştırmak, onlar için önemli olan davranışsal anahtar nedenleri anlamak ve iletişim
mesajlarını hatta sosyal düşünceyi bunları yansıtacak şekilde biçimlendirmektir. Sosyal
pazarlamada sorunun ve davranış değişiminin bütünleşmiş hali görülmektedir.

13.2. Sosyal Pazarlama İle Ticari Sektör Pazarlaması Arasında Farklı
Ve Benzer Yönler
Sosyal pazarlamanın tanımı yapılırken, ticari pazarlamanın ilkeleri sosyal pazarlamaya
uygulanır. Her ne kadar ilkelerin uygulanışı benzer olsa da sosyal pazarlama ile ürün
pazarlaması arasında uygulama açısından birtakım farklılıklar vardır.
Sosyal pazarlama ile ürün pazarlaması arasında uygulama açısından farklılıklar:
En temel farklılık satılan ürün biçimine dayanmaktadır.
Ticari sektörde temel amaç finansal kazanç olmasına karşın sosyal pazarlamada temel
amaç bireysel ya da toplumsal kazançtır. Ticari sektörde hedef pazar, en yüksek satış
miktarına ulaşılabilecek pazar bölümleri arasından seçilmektedir. Sosyal pazarlamada ise
hedef kitle; sosyal bir sorunun yaygınlığı, hedef kitleye ulaşma becerisi, hedef kitlenin
değişime hazır olması gibi birtakım farklı ölçütler göz önüne alınarak seçilir.
Gerek sosyal gerekse ürün pazarlamacıları rakiplerine göre kendilerini ve konumlarını
tanımlama gereksinimi duymalarına karşın rakiplerinin yapıları farklılık göstermektedir. Ürün
pazarlamacıları mal ve hizmetleri satışına odaklanırken rakipleri onlarla aynı mal ve
hizmetleri satan diğer işletmelerdir. Sosyal pazarlamada ise başlıca odak noktası davranış
satışı olduğundan, rakipleri, hedef kitlenin var olan ya da tercih edilen davranışlarıyla bu
davranışın hedef kitle tarafından algılanan yararları olarak tanımlamak olanaklıdır.
Sosyal pazarlama bazı yönleriyle ticari pazarlamadan daha zordur.
Sosyal pazarlama ile ürün pazarlaması arasındaki diğer farklılıklar Tablo 1'de
görülmektedir.
Tablo 1. Sosyal Pazarlamayla Ticari Sektör Pazarlaması Arasındaki Farklılıklar
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Sosyal pazarlamacılar
"İyi şeyler" yapmak isterler
Program bağış ve vergilerle
finanse edilir
Güven temelli ilişki
Katılımcı karar verme
Riske karşı yöneticiler
Yüksek riskli hedefler seçerler
İhtilaflı davranışların
hedeflenmesi
Uzun dönemli davranışsal amaçlar
Ölçülmesi zor performans

Ticari sektör pazarlamacıları
"Para kazanmak" isterler
Program yatırımlarla finanse edilir

Rekabet temelli ilişki
Hiyerarşik karar verme
Risk alan yöneticiler
Ulaşılabilir riskli hedefler seçerler
İhtilafsız ürün ve hizmetlerin
sunulması
Kısa dönemli davranışsal amaçlar
Kar ve pazar payı ile ölçülen
performans
Kamuya karşı sorumluluk
Bireye ya da işletmeye karşı
sorumluluk
Kaynak: Andreasen; Drumwright, 2000’den Aktaran Eser ve Özdoğan, 2006:9
Sosyal pazarlama ile ürün pazarlamasının benzer yönleri:
Sosyal pazarlama ile ürün pazarlamasının farklılıklarının yanında benzer yanları da
mevcuttur. Sosyal pazarlamada ürün pazarlamasının ilkelerinin uygulanması bu benzer
yanların oluştururken bu ilkeler daha ayrıntılı olarak ele alındığında aşağıdaki hususlar
karşımıza çıkmaktadır:
•Sosyal pazarlama da ürün pazarlaması gibi tüketici yönelimlidir.
•Sosyal pazarlama da ürün pazarlaması gibi değişim kuramı temel almaktadır.
•Sosyal pazarlama sürecinde, ürün pazarlaması sürecinde olduğu gibi pazarlama
araştırması kullanılmaktadır.
•Sosyal pazarlama da ürün pazarlamasında olduğu gibi hedef kitle istek ve
gereksinimlerine göre bölümlendirilmektedir.
•Sosyal pazarlamada da ürün pazarlamasında olduğu gibi pazarlama karmaları
kullanılmaktadır.
•Sosyal pazarlamada da ürün pazarlamasında olduğu gibi sonuçlar ölçülmekte ve
gelişme için kullanılmaktadır.

13.3. Sosyal Pazarlamada Etkili Olan Gruplar Ve Uygulayıcılar
Sosyal pazarlamanın başarısında etkili olan gruplar; izin veren (bir programın
oluşturulması ya da başlatılması için izni gerekli olan kişiler veya yasal otorite), destekleyici
(bir programa katılımına ihtiyaç duyulanlar, öğretmenler, veliler ya da doktorlar gibi), muhalif
(destekleri ya da toleransları istenecek dini gruplar gibi) ve değerlendirme gruplarıdır
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(değerlendirmeleri program üzerinde yararlı ya da ters etkilere neden olabilecek kanun
otoriteleri ya da medya).
Sosyal pazarlama, farklı uygulayıcılar tarafından farkı amaçlarla kullanılmakta¬dır.
Bu uygulayıcıları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi başlıca üç grup altında toplamak
olanaklıdır:
Tablo 2 : Sosyal Pazarlama Uygulayıcıları ve Amaçları
UYGULAYICILAR
AMAÇLAR
Devlet kurum ve kuruluşları için Salgın hastalık kontrol ve önleme merkezleri
Halk sağlığı klinikleri İlk altı ay anne sütünü
çalışan uzmanlar
destekleyen kampanyalar
Çevre koruma birimleri
Kar amacı gütmeyen örgütler ve Greenpeace Tema Vakfı LÖSEV
kuruluşlar için çalışan uzmanlar
Kar amacı güden örgütler için çalışan Sigorta şirketin motosiklet kullanımı sırasında
uzmanlar
kask takılmasına yönelik çalışmaları İlaç
şirketinin aşıyı desteklemeye yönelik çalışmaları

Kaynak: Kotler, Roberto ve Lee, 2002: 46’dan Aktaran Eser ve Özdoğan, 2006:11
Sosyal pazarlamanın diğer pazarlama yaklaşımlarından temel farkı, ilgili işletmenin
amaçlarına kısa dönem yerine uzun dönem bakış açısı kazandırması ile uzun dönemde tüketici
ve bütün olarak halkın refahına olan ilgiden kaynaklanmaktadır.
Şirketlerin yapmış olduğu sosyal pazarlama programlarının en ayırt edici özelliği,
sosyal yararın olan davranışın kazandırılmasını istedikleri hedef kitleyi ikna etmeye
odaklaşmalarıdır. Her ne kadar bu tanımdaki amaç birinci amacı oluştursa da şirketlerin ikinci
amacını şirket imajını artırmak ya da satışlarını artırmak oluşturmaktadır. Sonuçta, bireyleri
doğru beslenmeye, spor yapmaya, güvenli cinsel ilişkiye, dikkatli araba kullanmaya
cesaretlendiren programlar eğer özel şirketler tarafından tek başına ya da hükümet ya da kar
amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte yönetiliyorsa birleşmiş (corporate) sosyal pazarlama
programları olarak ifade edilir. Bu davranışlar sosyal olarak yararlı davranışlar olarak
tanımlanabilir. Çünkü sadece bu davranışı gösteren bireyler için değil, tüm bireyler için
olumlu sonuçlar ortaya koymaktadırlar. Eğer insanlar arabalarını dikkatli kullanırlarsa, yollar
daha güvenli bir hale gelir ve sigorta ve sağlık harcamalarında önemli azalmalar oluşur.
Yürütülen Sosyal sorumluluk projelerinin şirketlere katma değer sağlaması için
yerine getirilmesi gereken koşullar:
•Toplumsal gereksinim ve duyarlılıklar paralelinde işler yapılması
•Başarıya ulaşmak için yapılan faaliyetin ve iletişiminin sürekliliğinin sağlanması
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•İletişimin yoğunluğunun ve doğruluğunun iyi ayarlanması
•Yapılan faaliyetlerin içeriğinin dolu ve etkili olmasının sağlanması
•Bu içeriğin ve faaliyetin şirket ile bağdaştırılma derecesinin yüksek tutulması

13.4. Sosyal
Kullanılmaktadır?

Pazarlama

Ne

Zaman

Ve

Hangi

Amaçlarla

Sosyal pazarlamanın amacı, toplumun yararına ve gerçek gereksinimlerine yönelik
hizmet sunmak, toplumun ya da ilgili ünitenin genel refah düzeyini arttırmaktır.
Sosyal pazarlamayı gerektiren durumlar temel olarak üç alanda yoğunlaşmaktadır:
•Yeni Bir Bilgi ve Alışkanlığın Yayılmasına Gereksinim Duyulması
Örneğin, gelişen ülkelerde bireylerin bebeklerini anne sütüyle beslemeleri, guatrdan
korunmak için iyotlu tuz kullanmaları vb. konular
•Karşı Pazarlamaya Gereksinim Duyulması
Örneğin, sigara içilmesine karşı kampanyalar
•Harekete Gereksinim Duyulması
Sosyal pazarlamacıların görevi; sosyal kampanyanın amacına uygun olarak, hedef
alınan grubu harekete geçirmektir. Örneğin, sürekli her yaşta spor yapılmasını destekleyen
programlar.

13.5. Sosyal Pazarlamada Kullanılan Modeller
1970'li yıllarda gündeme gelmesinden başlayarak 1980'li yıllara kadar sosyal
pazarlamaya olan ilginin diğer pazarlama çeşitlerine olan ilgiden daha az olduğu
görülmektedir. 1980'li yıllarda sosyal pazarlama konusu araştırmacıların ilgisini çekmeye
başlamış ve çeşitli modeller geliştirilmiştir. Sosyal pazarlamada kullanılan modellerin
karşılaştırması Tablo 3'de görülmektedir:
Tablo 3: Sosyal Pazarlamada Kullanılan Modellerin Karşılaştırması
Neiger
Bryant
Andreasen
Thackeray
SMART
model
1998
1998
1995
-Ön planlama -Biçimlendirici -Geçmiş
-Tüketici
araştırma
analizi
analizi
-Pazar analizi -Strateji
-Pazar

Walsh ve
diğerleri

Lefebvre
Flora

1993
1988
-Araştırma ve -Tüketici
planlama
Odaklılık
-Strateji

Weinreich

1999
-Planlama
-Mesaj ve araç

-Kitle
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-Kanal analizi geliştirme

misyonu

-Araçların
-Programın
-Pazarlama
geliştirilmesi uygulanması örgütü,
-Ön test
-Program
prosedürler,
-Uygulama
izlenmesi ve kıyaslamalar,
yeniden gözden geri bildirim
geçirilmesi
mekanizmaları
Değerlendirme

dizaynı, amaç bölümlendir
ve hedefler
mesi

geliştirme
ön test

-Uygulama ve -Kanal analizi
değerlendirme -Strateji
-Süreç takibi

-Uygulama
Değerlendirme
geri bildirim

-Programın
-Program
elemanlarının ön
deerlendirilmesi testi
-İzleme ve
Değerlendirme
Kaynak: B.Neiger, R. Thackeray, M. Barnes ve J.Mckenzie 2003:76’dan Aktaran Eser ve
Özdoğan, 2006:17
Bunların yanında, McKenzie ve Smeltzer'in genelleştirilmiş sosyal pazarlama
modelinin adımları ise:

hedefleri belirlemek,

Sosyal yönlü pazarlama yönetimi kavramı; bir işletmenin, pazarlama kararlarının
alınması sürecinde, tüketicilerin, işletmenin ve toplumun çıkarlarını bir arada değerlendirerek
birlikte göz önünde tutması biçiminde ifade edilebilir.
Sosyal pazarlamanın kimi çevreler tarafından, yalnızca halka yönelik sosyal reklâm
(ya da propaganda) biçiminde değerlendirilmesi yanlış bir düşünüş biçimidir. Sosyal
pazarlama, tüm pazarlama karması elemanlarını bünyesinde bulundurur. Örneğin, "sigara
içmeyin, sağlıklı yaşayın" biçiminde bir mesaj, sigaranın nasıl bırakılacağı ya da sigarayı
bırakmak için nasıl ve nereden yardım sağlanacağı konusunda bilgi vermeyeceği için eksik
yapılmış bir çabanın göstergesidir. Sosyal pazarlama, sosyal reklâm ya da sosyal iletişimden
çok daha fazlasını bünyesinde bulundurur. Burada; söz konusu olan, gerekli pazar
araştırmalarının yapılması; hedef pazarların belirlenmesi, fiyat, dağıtım, ürün, tutundurma
gibi pazarlama stratejilerinin karara bağlanması gibi birçok adımdır.
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13.6. Sosyal Pazarlamada Araştırma Süreci
Sosyal pazarlama yöneticileri, uygun kararların verilebilmesi için çeşitli araştırma
tekniklerini kullanırlar. Sosyal pazarlama yöneticileri araştırma faaliyetlerini stratejik
pazarlama sürecinde hangi aşamaya uygun olduğuna bakarak sınıflandırmaktadırlar.
Araştırma temel olarak üç aşamaya göre sıralanmaktadır. Bunlar;
•Biçimlendirici Araştırma: Pazarlama çevresinin, hedef kitle seçiminin ve seçilen
pazarlara uygulanacak başlıca stratejilerin geliştirilmesi aşaması
•Ön Test Araştırma: Seçilen strateji ve taktiklerin ciddi eksikliklerinin olmadığının
görülmesi için alternatif stratejilerin ve taktiklerin kısa bir listesinin değerlendirilmesinin
yapılması
•Araştırmanın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: Programın nasıl gittiğinin izlenmesi,
gerektiği durumlarda küçük değişikliklerle etkinlik ve etkililiğin artırılması durumu.
Detaylı bir araştırma projesi tasarımında izlenecek adımlar:
1) Amaç
2) Bilgiye dayalı hedefler
3) Hedef kitle
4) Teknikler
5) Örneklem büyüklüğü, kaynaklar ve seçim
6) Ön test ve alan araştırması
7) Analiz
8) Raporlama
Sosyal pazarlama programı planlama sürecindeki her adımda birtakım kararlar vermek
gerekmektedir. Tablo 4’de her bir aşamada verilecek kararlar ile pazarlama planlayıcısının
sorularına ve karar vermesine yardımcı olacak araştırma etkinlikleri yer almaktadır.
Tablo 4: Araştırma ile İlgili Kararlar ve Sorular
Planlama Sürecindeki
Adımlar

İlgili Kararlar ve Sorular
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Çevreyi analiz etmek

Bu program için sosyal hususlara yönelik nasıl bir yaklaşıma
odaklanmalıyız?
İç ve dış grupların desteğini kazanmak için hangi hususları
çözmemiz gerekiyor?
Benzer programların araçlarını kullanmamız gerekiyor mu?
Hangilerini? Bizim pazarımız için değiştirilmeleri gerekiyor mu?

Hedef kitleyi seçmek

En anlamlı pazar bölümlerini yaratmak için hangi bölümlendirme
değişkenlerini kullanmamamız gerekiyor?
Kaynaklarımızın çoğunluğunu hangi bölümler üzerine yoğunlaştırmalıyız?

Hedef
ve
belirlemek

amaçlan Hangi davranışı desteklemeliyiz?

Hedef kitle ve rekabetin
anlaşılmasının
derinleştirilmesi

Bu programı yaratmak için hangi değişim seviyesi gerçekçidir?
Arzu edilen davranışa göre:
Algılanan faydalar, algılanan maliyetler ve engeller nelerdir?
Konumlandığımız rekabetçi davranışlar nelerdir? Algılanan
faydalar ve maliyetler nelerdir?

Strateji geliştirilmesi

Davranış değişikliği hangi ürün artışını desteklemektedir? Hangi
teşvikler daha çekicidir?
Hangi mesajlar en çok motive etmektedir, açıktır, kolayca
hatırlanmaktadır?
Hangi medya kanalları en çok maliyet etkinliğine sahiptir?
Değerlendirme ve izleme Hangi karşılaştırmalı değerlendirme noktaları bize nasıl yaptığımızı
için plan geliştirilmesi
ve herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek olup olmadığını
gösterir?
Amacına ulaştığımızı ve gelecek sefer farklı yapmamız gerekip
gerekmediğini nasıl biliriz?
Bütçenin
ve
finans Amaca ulaşmak ve arzu edilen etkiyi yaratmak için ne kadar
kaynaklarının
harcanmasına ihtiyaç vardır?
belirlenmesi
Uygulama
planının Program mesajını ve arzu edilen davranışı desteklemek için
geliştirilmesi
çevrede hangi teşvik edicilerin oluşturulabilir?
ve davranışın sürdürülmesi
Kaynak: Kotler, Roberto ve Lee, 2002: 78’den Aktaran Eser ve Özdoğan, 2006:24
Sosyal pazarlama programının başarılı olabilmesi için, kuşkusuz, çok sayıda araştırma
yapmaya gerek vardır. Bu araştırmaların hepsini birden yapmak da olanaklı değildir. Çünkü
sosyal pazarlama kampanyasının her aşamasında, sorulacak sorulara araştırmalarla yanıt
verilecektir. Bundan dolayı, sosyal pazarlama kampanyasının hangi aşamasında nasıl
araştırma yapılacağının bilinmesinin, kampanyanın başarılı olması üzerinde etkisi büyük
olacaktır. Tablo 5'de sosyal pazarlama kampanyası aşamalarına göre araştırma biçimleri yer
almaktadır.
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Tablo 5: Sosyal Pazarlama Kampanyası Aşamasına Göre Araştırma Biçimleri
Kampanya
Aşaması
Kampanya
öncesi

Kampanya
mesajın
geliştirilmesi

Kampanya
sonrası

Araştırma
Biçimi
Stratejik
planlama
araştırması

Tanım
Olası problemleri, hedef kitleyi, program kavramını ya da
temalarını ve faydalı medya kanal ya da araçlarını
tanımlayarak oluşturulan program ya da mesaj hakkında
bilgi veren araştırma

İhtiyaçların
Hedef kitleyle ilgili tanımlanmış problemleri çözmek için
değerlendirilme neye ihtiyaç olduğunu tahmin etmek için bilgi toplayan
si
araştırma
Programın hedeflediği hedef kitleyi betimleyen,
Hedef kitle
bölümlendiren, seçen araştırma
analizi
Biçimlendirici Alternatif program stratejileri veya program mesajları ile
değerlendirme karşılaştırma yapmak, uygulama faaliyetlerini, etkilerini,
strateji seçme etkinliğini geliştirmek için yapılan
araştırma. Bu araştırmada fikir geliştirilmesi, kavram test
edilmesi, konumlandırma, mesajın test edilmesi ya da
kopyalanması ve test pazarın araştırılması söz konusudur.
Mesaj etkinliği, En uygun koşullar altında ilgili mesaj, program ya da
üretilen aracın arzulanan etkileri yaratıp yaratmayacağını
yanıt
ortaya koyan araştırma Program araçlarının ne zaman,
araştırması
nerede, ne sıklıkla ve kime gösterildiğini, yayıldığını
belirlemeye çalışan araştırma
Süreç
Programın ya da program araçlarının etkileri ile ilgili
değerlendirmesi sorulara cevap veren ve bu bilgileri, uyum ya da
uyumsuzluğun varlığını belirlemek için daha önceki
Sonuç, etkinlik davranışsal hedeflerle ve iletişim unsurlarıyla karşılaştıran
değerlendirmesi araştırma
Bir tek çalışmanın ötesinde iletişim hususlarının
tekrarlandığı, araştırma metotlarının geliştirildiği ya da
değerlendirildiği, kitle medya temelli müdahalenin
Keşif
ihtiyacının değerlendirildiği İletişimle ilgili hususlara
araştırması
yönelik olarak hazırlanmış çalışma

Kaynak: Kotler, Roberto ve Lee, 2002: 80’den Aktaran Eser ve Özdoğan, 2006:25

13.7. Sosyal Pazarlama Planlama Süreci
Sistematik pazarlama planlaması süreci oldukça önemlidir. Çünkü ancak bu sistematik
süreçle pazarın analizi yapılıp uygun olan hedef kitle seçilir ve gerçekçi, ulaşılabilir hedefler
belirlenebilir.
Pazarlama planı, gelecekte ne yapılacağına bugünden karar verilmesi biçiminde
tanımlanabilir. Pazarlama planı yapılırken; işletme ve pazarlama amaçlarıyla pazar olanakları
saptanması, pazarlama stratejileri seçilmesi söz konusudur. Çevresel etkenlerin varlığı
gelecekteki durumun tahmin edilmesini zor, aynı zamanda da çok kritik bir süreç haline
getirmektedir. Sosyal pazarlama planı Tablo 6'da görülmektedir.

13.7.1. Sosyal Pazarlama Planı Aşamaları
Tablo 6. Sosyal Pazarlama Planı Aşamaları
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ŞU ANDA NEREDEYİZ?
Sosyal Pazarlama Çevresi 1. ADIM:
Program odağının belirlenmesi Kampanyanın amacının
tanımlanması Durum analizinin yapılması
Geçmişteki ve benzer çalışma çabalarının gözden geçirilmesi
NEREDE OLMAK İSTİYORUZ?
Hedef Kitle,
2. ADIM: Hedef kitlenin seçimi
Amaçlar, Hedefler
3. ADIM: Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
_____________ 4. ADIM: Hedef kitlenin ve rakiplerin analizi
OLMAK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞACAĞIZ?
5. ADIM: Ürün, fiyat, yer, tutundurma, kamuoyu, poli- Sosyal
Pazarlama Stratejileri tika, ortaklık, para kontrolü
OLMAK İSTEDİĞİMİZ YERDE NASIL KALACAĞIZ?
Sosyal Pazarlama Programı 6. ADIM: Değerlendirme ve takip etme için bir plan
geliştirilmesi Yönetimi
7. ADIM: Finansman için gelir kaynakları bulunması ve bütçe
oluşturulması
8. ADIM: Uygulama planının tamamlanması
Kaynak: Kotler, Roberto ve Lee, 2002: 35’den Aktaran Eser ve Özdoğan, 2006:26

13.7.2. Sosyal Pazarlamacılar Hedef Kitlelerinde Gerçekleştirmek
İstedikleri Dört Davranış Biçimi
•Yeni bir davranışı kabul etmek
•Potansiyel bir davranışı reddetmek
•Var olan bir davranışı değiştirmek
•Eski bir davranıştan vazgeçmek

13.7.3. Davranış Değişikliği İçin Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
•Davranış değişimi gönüllülük temeline dayanmaktadır. Sosyal pazarlamanın en zor
ve mücadele gerektiren yönü yasal, ekonomik ya da baskıcı etkiler yerine gönüllülük temeline
dayanmasıdır. Birçok durumda sosyal pazarlamacılar, önerilen davranış değişimi için
doğrudan bir yarar ya da kısa süre içinde bir sonuç için söz veremezler.
•Geleneksel pazarlama ilkeleri ve teknikleri kullanılmaktadır. Sosyal pazarlamada;
müşteri odaklılık, hedef kitlenin doğru seçimi, hedef ve amaçların açık bir biçimde ortaya
konması, pazarlama karmalarının oluşturulması gibi geleneksel pazarlama ilkeleri ve
teknikleri kullanılmaktadır.
•Yararlanan birey, grup ya da toplumun tümüdür. Başlıca yararın şirket ortaklarına
sağlandığı ürün pazarlamasının aksine, bir sosyal pazarlama programında başlıca yarar; birey,
grup ya da toplumun tümüne yöneliktir.
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13.7.4. Sosyal Pazarlama Planı Önerisi
İlk önce sosyal pazarlama programı hazırlayacak olan işletme yetkilileri geniş ölçekli
olan diğer sosyal pazarlama programlarını gördükleri zaman, çok ayrıntılı pazarlama
araştırmaları yapmaları gerektiği için işe çok fazla yoğunlaşırlar. Öncelikle kendi şirketlerinde
sosyal pazarlama programı başlatıp başlatmada tereddüt ederler ve böyle bir projeyi
gerçekleştirmek için kaynak ve uzmanlarının olup olmadığından bile emin değildirler.
Aşağıdaki ipuçları bu durumda olan yetkililerin sosyal pazarlama ilkelerini anlamasına
yardımcı olacaktır:
Müşterilerinizle konuşun
Pazarı bölümleyin
Ürününüzü konumlandırın
Rakiplerinizi tanıyın
Test edin, deneyin
Bir dahaki sefere neyi daha iyi yapabileceğinizi görün

13.8. Sosyal Pazarlama Programının Amaç Ve Hedeflerinin
Belirlenmesi
Program için hedef pazar seçildikten sonra program stratejilerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Buradaki ilk adım programın amaçlarının ortaya konmasıdır. Programın
amacının; belli bir davranış değişikliğinin kabulü, değiştirilmesi, reddedilmesi ya da terk
edilmesi konusunda hedef kitleyi etkileyebilmesi gerekmektedir. Amaçlar, davranış amaçları
(hedef kitlenin yapması istenen davranışlar), bilgi amaçları (hedef kitlenin bilmesi istenen
davranışlar) ve inanç amaçlarından (hedef kitlenin inanması istenen davranışlar)
oluşmaktadır. Tablo 7'de hedef davranış örnekleri görülmektedir:
Tablo 7: Hedef Davranış Örnekleri

Sigara kullanımı
Doğum kontrol
Çevre koruma
Sağlıklı beslenme
Göğüs kanseri
Aşılama
Diş sağlığı
Tansiyon

Konular
Olası Hedef Davranış
DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN
Sigaraya başlama
Korunmayı öğren
Çevreyi kirletme
Üç beyazdan uzak dur
Düzenli göğüs muayenesi
Çocuklarımızı
aşıya
götürelim,
yaşasınlar
Her gün dişlerimizi fırçalayalım
Tansiyon aletiniz hep yanınızda olsun
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İlk altı ay anne sütü kullanımı

Bağışıklık sistemi güçlü çocuklar için
bebeğinizi emzirin

Doğum kusurlarına karşı folik asit Sağlıklı bebekler için folik asit alın
kullanımı
KAZALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK
Alkollü araç kullanımı
Sürücü koltuğuna içki içmeden otur
Silahsızlanma
Silahlı topluma hayır
Arabada kullanırken emniyet kemeri Emniyet kemerini takmadan yola
zorunluluğu
çıkma
Arabayı hızlı kullanma
Yavaş git aileni ve kendini koru
Yolculuk
esnasında
çocukların Arka koltuk çocuklarımızın
arkada
araba koltuğunda olmaları
ÇEVREYİ KORUMAYA YÖNELİK

Doğal hayatı koruma
Orman yangınlarının önlenmesi
Hava kirliliği

Doğal hayatı koruyalım
Her bir yanan dal doğaya vurulan bir
darbedir.
Hava
kirliliğine
egzoz
muayenelerimizi düzenli yaptıralım
Paramızı dışarıya atmayalım

Enerji tasarrufu

KAMU YARARINA YÖNELİK

Organ bağışı
Deprem sigortası
Pahalı benzini protesto

Her bir bağış bir can kurtarır
Evimizi sigorta ettirelim, depreme
karşı korunalım

Kan bağışı

Bir dakika korna protestosu
Bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir,
kan bağışına destek olalım

Seçimlerde oy kullanma

Vatandaşlık
görevimizi
getirelim oy kullanalım

yerine

Kaynak: Eser ve Özdoğan, 2006:45-46
Sosyal pazarlama hedefleri, sosyal pazarlama programı ve kampanyasının çabalarının
sonucu olarak hedef kitlenin arzu edilen davranışı benimsemeleridir. Hedef kitlenin var olan
davranışları bilindiğinden, sosyal pazarlama planlamacısı arzulanan davranışı hedef kitleye
benimsetmek için plan hazırlar. Bu planda amaçlar ve hedefler çok net olarak belirtilmeli ve
hedefler ölçülebilir bir biçimde ifade edilmelidir. Tablo 8'de bu konuda örnekler yer
almaktadır:
Tablo 8: Amaç, Hedef kitle ve Hedefler
Program
Amacı

Hedef
Kitle

Davranış
Amacı

Bilgi Amacı

İnanç Amacı
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Doğum
kusurlarının
azaltılması

Hamile
kadınlar

Her gün 400 mg Hamile kalmaya
karar verdiğiniz anfolik asit alımı
dan itibaren ve
hamileliğinizin ilk
aylarında folik asit
almalısınız

Trafik kazalarında çocukların yaralanmalarının azaltılması

1-8 yaş
8 yaşın altında
arası
veya 35 kilonun
çocukları altındaki
olan aileler çocukların araba
koltuğuna
oturtulması

8 yaş altı çocuk
ölümlerinde trafik
kazaları birinci
sıradadır.

Kayıtlı organ
bağışı
yapanların
sayısının
arttırılması

Ehliyetini Ehliyet alırken
yenileyenle ya da ehliyetinizi
r ve yeni yenilerken organ
ehliyet
bağışı yapılması
alanlar

Organ bağışı
sırasında ailenin
onayına
başvurulması

Folik asit eksikliği
olan annelerin çocuklarında ciddi doğum kusurları olma
riski mevcuttur.

8 yaş altı veya 35 kilonun altında çocuklar yetişkinlerin
kullandığı emniyet
kemerleri ile yeterince korunamamaktadırlar.
Bilgiler gizli tutulacaktır ve sadece yetkililer tarafından
kullanılacaktır.

Kaynak: Kotler, Roberto ve Lee, 2002: 149’dan uyarlayanlar Eser ve Özdoğan, 2006:47
İdeal olan, sosyal pazarlama programının hedeflerinin, program çabaları sonucunda
arzu edilen davranış değişimini ortaya koymasıdır. Ancak, gerçekte bu çoğu zaman birçok
sosyal pazarlama programı için oldukça zordur ve pratik değildir. Hedef kitlenin var olan
davranışları üzerine veriler bilinmeyebilir, güncelliğini yitirmiş olabilir ya da elde edilmesi
ekonomik olarak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, geçmişte yapılmış sosyal pazarlama
programlarının kayıtlarının tutulması önem taşımaktadır.

13.9. Pazar Bölümleme Ve Hedef Kitlenin Bağlamında Psikografik
Bölümlendirme
Demografik ve Coğrafi bölümlendirmeden sonra Psikografik bölümlendirme yani
sosyal sınıf, kişisel özellikler ve yaşam tarzı değişkenleri kullanılarak pazar bölümlendirmesi
yapılmasıdır. Bu değişkenlere göre bölümlendirmede Değerler ve Yaşam Biçimi Sistemi
(VALS-Values and Lifestyle System) kullanılmaktadır. Bu sistemde Tablo 9’da görüldüğü
gibi sekiz kategoriden oluşan bir yaşam biçimi değerlendirmesi verilmektedir:
Tablo 9: Değerler ve Yaşam Biçimi Kategorileri
Kategori
Yaşam Biçimi
Gerçekleştiren Başarılı, aktif ve kendine dikkat eden kişilerdir. Gelişmenin peşinden
ler
koşarlar. İmaj, gücün kanıtı olmaktan çok karakterlerinin göstergesidir.
(Actualizers) Geniş bir hobi yelpazeleri vardır.
Nail olanlar Olgun, rahattırlar, bilgiye ve sorumluluğa büyük önem verirler, çoğunlukla
eğitimlidirler. Fonksiyonellik, uzun ömürlülük ve fiyat karar vermede
(Fulfilled)
önemli değişkenlerdir.
Başarılılar
Genellikle kariyer ve işlerine yoğunlaşırlar. Hayatlarını kontrol etme
(Achievers) eğilimindedirler. İşleri onlara itibar, maddi imkânlar ve görev duygusu
sağlar. Bilinen ürünleri tercih ederler, imaj önemlidir.
Deneyimciler Genç, hevesli, asidirler ve duygularıyla hareket derler. Çeşit ve heyecan
(Experiencers) ararlar. Sosyal hayatı aile hayatına tercih ederler, gelirlerinin büyük bir
kısmını kıyafet, müzik araçlarına ve sinemaya ayırırlar.
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İnananlar
(Believers)
Yapıcılar
(Makers)

Tutucu ve gelenekseldirler. Kurallara uyarlar. Hayatlarını ailelerinin
çevresinde geçirirler. Kendi uluslarına ait ürünleri ve alışılmış pazarda
yerleşmiş ürünler tercih ederler.
Dünya ile ilişkileri bir şeyler üretme-yapma temelindedir. Örneğin, ev inşa
etmek, minyatür uçak yapmak, elişi yapmak, domates üretmek gibi. Maddi
kazançlarla pek ilgilenmezler, bu nedenle sahip olma güdüleri azdır.

Gayret edenler Güvenlik önemlidir, diğerlerinin onayını kazanmak için yaşarlar. Para
(Strivers)
önemli bir başarı göstergesidir, lakin çoğunlukla hiçbir zaman yeterli
miktarda paraları olmaz. Kendileri için üzülür ve iyi bir yaşam yaşamadıklarını düşünürler.
Mücadele
Geçmişte fakirdirler, gelecekte de parasız olacaklardır, eğitimleri azdır,
edenler
dolayısıyla bir beceri sahibi olamamışlardır. Acil ihtiyaçları karşılamak
(Strugglers) önemlidir. En önemli endişeleri güvenliktir.
Kaynak: Odabaşı ve Barış, 2002: 215-216
Tablo 10: Türkiye'de Belirlenen Yaşam Biçimleri
ÇAĞDAŞLAR
Yol açanlar İyi eğitimlidir, batılı değerleri benimser, teknolojiye önem verir, kendine
güvenir. Geleneksel ve batılı değerlerden kurulu bir yaşam düzeni içinde
%34
rahat etmeye çalışır.
Teknolojiye hayrandırlar, yol açanları model olarak alırlar, eğitimde ekArayanlar
siklikleri olabilir ve iyi eğitim almak isterler.
%15
Gelişmiş herhangi bir ülkede mesleklerinde çalışabilecek sosyal konuma
Yeni
Avrupalılar sahip profesyonellerdir. Batı kültürünü ve değerlerini özümsemişlerdir.
Yenilik ve değişikliği severler.
%12
GEÇİŞTEKİLER
Sadeler %15 Orta sınıftadırlar, törelere ve dinin yol göstericiliğine açıktırlar, Türk malı
alma eğilimindedir.
Sadıklar %17 Tutucudurlar ve gelenekleri korumayı isterler. Eğitimi üst sınıfa çıkmanın bir
yolu olarak görürler, ilgi duydukları alanlardaki gruplara üye olurlar.
Gerilimi sevmezler.
Çabalayanlar Toplumun az eğitim görmüş, pratik ve batılı değerler ile gelenekler arasında
sıkışmış kesimidir. Markalar onlara statü kazandırdığı için önemlidir. Riske
%34
girerler, günü birlik yaşarlar.
Kaynak: Odabaşı ve Barış, 2002: 221

13.9.1. Davranışsal Bölümlendirme
Davranışsal bölümlendirme; pazarın bilgi, tutum ve davranış temelinde
bölümlendirilmesidir. Bu bölümlendirme yaklaşımında çeşitli değişkenler göz önünde
bulundurulur. Bunlar; ürünün ne zaman kullanıldığı, üründen sağlanmak istenen yararın
çeşidi, kullanım sıklığıdır. Kan bağışı bu bölümlendirme biçimi için örnek olarak
gösterilebilir.

13.9.2. Bölümlendirme İçin Sosyal Pazarlama Modelleri
Sosyal pazarlamacılar, pazarlama strateji geliştirmek için, bir bölüm belirlemede
değişkenlerin birleşiminden oluşan iki model kullanmaktadırlar. Her iki model için de pazar
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ilk olarak davranışsal değişkenlerle (bilgi, inançlar ve var olan davranışlar) bölümlendirilir.
Sosyal pazarlamada, davranış satıldığı için davranışsal bölümlendirme biçimi en geçerli ve
güçlü stratejilerden birini oluşturmaktadır. Daha sonra her bir bölüm yaş, gelir, aile
büyüklüğü, kişilik tipi gibi çeşitli değişkenler kullanılarak belirlenebilir. Sosyal
pazarlamacılar tarafından kullanılan bu bölümlendirme biçimleri "Değişim Aşamaları,,
(Stages of Change) ve "Sağlık Biçimleri Bölümlendirme Sistemi" (Healthstyles Segmentation
System) olarak isimlendirilmektedir.

13.9.3. "Değişim Aşamaları" Modeli
1980'li yıllarda Prochaska, Norcross ve DiClemente tarafından geliştirilmiştir. Bu
modelde insanların davranış değişiminde altı aşamadan geçtiği belirtilmektedir. Bunlar:
•Farkındalık Öncesi (Precontemplation): Birey bu aşamada bir psorunun varlığını
kabul etmez, inkâr eder ve davranış değişikliğini düşünmez. Aşırı şişmanlık sorununa sahip
bireylerin bu sorunlarını kabul etmek istememeleri bu aşamadaki duruma örnek olarak
gösterilebilir.
•Farkındalık (Contemplation): Birey bir sorunu olduğunu kabul ederek bu sorunun
çözümü için ciddi olarak düşünmeye başlar. Bireyin aşırı şişmanlık sorunu olduğunu kabul
etmesi; ancak bu konuda herhangi somut bir adım atmaması bu aşamaya örnek olarak
gösterilebilir.
•Hazırlık (Preparation): Bu aşamada birey sorunlarıyla ilgili bir eylem planı hazırlar
ve davranış değişikliği için kesin kararını verir. Aşırı şişman bireyin kendine uygun bir
zayıflama programı hazırlayıp bununla ilgili zaman planlaması yapması aşaması, bu adıma
örnek olarak gösterilebilir.
•Eylem (Action): Bu noktada davranış değişikliği görülür. Bireyin, hazırladığı
zayıflama programını uygulamaya başlaması durumu söz konusudur, gerekli düzenlemeleri
yaparak bu kararına harfiyen uymaya çalışır.
•Sürdürme (Maintenance): Eylem aşamasında başlatılan davranış değişikliğinin
sürdürülmesi, hedeften şaşmama ve başlanılan noktaya geri dönmeme için mücadelenin
varlığı söz konusudur. Birey zayıflama programını sürdürmeye ve aynı biçimde sabır
göstermeye devam etmektedir.
•Netice (Termination): Bu aşama mücadele edenler için ulaşılacak amacı simgeler.
Söz konusu bağımlılık ya da problem artık birey için bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu
aşamaya gelmiş bireyin artık aşırı şişmanlık sorunu ortadan kalkmıştır ve birey yaşamında
aynı sorunla karşılaşmamak için gerekli tedbirleri almaktadır.
Bu modelin en çekici tarafı, pazar aşamalarını değerlendirmek için yazarların oldukça
basit bir yol tercih etmiş olmalarıdır. Modelleme sırasında dört temel sorunun sorulması ve
katılımcıların bu sorulara verdikleri yanıtlar doğrultusunda, bu dört aşamadan birinde
sınıflandırılmaları söz konusudur.
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13.9.4. Sağlık Biçimleri Pazar Bölümlendirmesi
Sağlık programlarıyla bağlantılı pazar bölümlendirmesi planlamasında kullanılan
"Sağlık Biçimleri" pazar bölümlendirmesi modelinde; demografik, psikografik ve davranışsal
(bilgi, tutum ve kişisel sağlık ile ilgili davranışlar) bölümlendirme değişkenlerinden
yararlanılır. Bu bölümlendirme sonucunda ortaya çıkan bölümler planlamacılara, pazarda
kazanan stratejiler geliştirilmesine yardım edecek potansiyel hedef kitlelerin her biri için
zengin ve hatırlanabilir durumunu ortaya koymaktadır. "Sağlık Biçimleri" pazar
bölümlendirmesi sistemi aşağıdaki biçimde yapılandırılmıştır:
Kibar olanlar ve sağlığına dikkat etmeyenler (Decent Dolittles): Bu bireyler en
düşük "sağlık yönelimine" sahip gruplardan birini oluşturmaktadırlar. Kendilerini dindar,
tutucu ve temiz olarak tanımlamaktadırlar. Genel olarak sigarayı ve içkiyi az kullanma eğilimi
bu grubun bir özelliğini oluştururken, grubun baskın diğer bir özelliğini ise, dengeli beslenme
ve spora karşı olan isteksizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, bu gruba dâhil olan bireylerin
kilolarını muhafaza etmek gibi bir kaygıları da söz konusudur. Sigara ve içki kullanmadıkları,
dengeli beslendikleri ve spor yaptıkları takdirde sağlıklarını geliştireceklerini bilmelerine
rağmen bunları yapacak becerinin kendilerinde olmadığını düşünmektedirler.
Etkin Cazibeliler (Active Attractives): Bu gruba mensup bireyler iyi görünmeye ve
eğlenceye önem vermektedirler. Genel olarak, orta derecede sağlık yönelimli genç bireylerden
oluşmaktadırlar. Sigara kullanma ve yağlı yiye¬ceklerle beslenme konusunda diğer gruplara
göre daha hassas bir yapıya sahiptirler. Spor yapma ve kilolarını olduğu gibi muhafaza etmek
konusunda oldukça istekli olmalarına rağmen, bunu her zaman başaramazlar. Alkol
tüketiminin yaşam tarzlarının önemli bir parçasını oluşturduğu bu bireyler aynı zamanda
heyecan ve macera arayışı içindedirler. Kendilerini romantik, dinamik, genç ve gururlu olarak
tanımlamaktadırlar.
Zor Yaşayan Hazcılar (Hard-living Hedonist): Diğer gruplara nazaran sağlıklarıyla
daha az ilgilenen bu bireylerin sigara ve alkol tüketimi oldukça yoğundur. Çok yağlı
yiyecekleri yemekten hoşlanan bu bireyler, kendilerini bu konuda sınırlandırmayı
istememektedirler. Ancak, yine de kilolarını muhafaza etmek konusunda çaba gösterirler ve
spor yapmaya önem verirler. Bu bireyler yaşantıları konusunda oldukça memnuniyetsiz
olmakla birlikte sağ-lıklarıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapma isteği de taşımazlar. Diğer
gruplara nazaran uyarıcı ilaçlar ve uyuşturucu kullanma oranları oldukça yüksektir. Bu grup
elemanları kendilerini cesur, mutsuz, kuvvetli, bağımsız ve heyecanlı olarak
tanımlamaktadırlar.
Tedirgin ama Deneyenler (Tense but Trying): Sigara içmeleri dışında, sağlık
yönelimli olan gruplarla benzer özelliklere sahiptirler. Yağ alımında, kilo kontrol çabalarında
ve spor yapmada averajdadırlar. Daha fazla spor yapma, daha iyi beslenme ve kilolarını daha
etkin bir şekilde kontrol etme isteğine sahiptirler. Tedirgin ve gergindirler. Diğer gruplardan
daha kaygılı bir tablo çizerler. Çok yüksek oranda ülser hastalığına sahiptirler ve yatıştırıcı
ilaçları yoğun bir biçimde kullanmaktadırlar. Çok fazla doktora giderler. Kendilerini gergin,
çok sinirli, hassas, duygusal ve ciddi olarak tanımlarlar.
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İlgisiz Karşıtlar (Noninterested Nihilists): Sağlık yönelimi en düşük .an grubu
oluştururlar ve bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için herhangi bir çaba
göstermesi gerektiğine inanmazlar. Spor yapmayı sevmeyen bu grup elemanları çok yağlı
yiyecekleri tercih ederler. Kilolarını muhafaza etmek gibi bir çabaları yoktur. Alkol
tüketimleri ise orta seviyede bir görüntü çizmektedir. Diğer grupların hepsinden daha çok
fiziksel tedavi görürler ve günlerini yatakta hasta olarak geçir ve sağlık hizmetine ihtiyaç
duyarlar. Kendilerini depresyonda, mutsuz ve evcimen olarak tanımlarlar.
Fiziksel fantastikler (Physical Fantastics): En fazla sağlık yönelimine sahip grubu
oluşturmaktadırlar. Bu grup bireyleri tutarlı olarak sağlıklarını koruyacak ve geliştirecek
sağlık programlarını uygulamaktadırlar. Ortalamanın üstünde sigara ve alkol tüketimleri
yoktur. Düzenli olarak spor yapma ve kilolarını muhafaza etme çabası içindedirler. Genellikle
orta yaş ve üzerindeki bu bireylerin, kronik sağlık problemleri söz konusudur. Doktorların
tavsiyelerine harfiyen uyan bu grup, etraflarındaki insanlarla da sağlıkla ilgili konularda
konuşmayı tercih etmektedirler.
Pasif sağlıklılar (Passively Healthy): Sağlıklı yaşam konusuna olan düşük ilgi
düzeylerine rağmen oldukça sağlıklıdırlar. Yoğun bir sigara ve içki tüketimleri yoktur. Bu
grup, en etkin gruplardan biri olarak ifade edilebilir. Fiziksel görünüme ve sağlığa değer
vermedikleri gibi davranış değişikliği için bir motivasyonları da söz konusu değildir.

13.10. Hedef Kitle Seçimi
Pazar bölümlendirmesi yapılıp her bir pazar bölümü tanımlandıktan sonraki adım,
hedef pazarın seçilmesi adımıdır. Bu aşamada, planlanan sosyal pazarlama programının hedef
kitlesi olarak belirlenecek pazar bölümlerinin belirlenmesi söz konusudur. Ticari sektör
pazarlama yöneticilerinin hedef pazar seçimi için kullandıkları yaklaşımlar sosyal pazarlama
yöneticileri tarafından da hedef pazar seçiminde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu
yaklaşımlar aşağıdaki biçimde sınıflandırılabilir:

13.10.1. "Farklılaştırılmamış Pazar" ya da "Tüm Pazar" Stratejisi
Hedef pazar seçiminde, farklılaştırılmamış pazarlama yaklaşımını uygulayan sosyal
pazarlama yöneticisi, tüm pazarı tek bir bölüm olarak değerlendirerek, pazardaki farklılıkları
göz önüne almamaktadır. Bu yaklaşım kitle pazarlaması olarak da ifade edilmektedir. Sosyal
pazarlama alanındaki faklılaştırılmamış pazar yaklaşımı, genel olarak tüm toplumu
ilgilendiren konular için kullanılmaktadır. Bu konulara örnek olarak; arabada emniyet kemeri
kullanımı, günde sekiz bardak su içilmesi, diş temizliği, içkili araba kullanmama, güneşten
korunma, oy verme, organ bağışı gösterilebilir.
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13.10.2. "Yoğunlaştırılmış Pazar" ya da "Tek Bölüm"Stratejisi
Bu yaklaşımda, diğer pazar bölümlerinin göz ardı edilip belli bir pazar bölümüne
yoğunlaşılması söz konusudur. Bu yaklaşım "Niş Pazarlama" olarak da adlandırılabilir.
Özellikle, sosyal pazarlama programlarının kaynaklarının ve imkânlarının sınırlı olduğu
durumlarda bu yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. Bu yaklaşımda, büyük bir pazarın az bir
kısmına hitap etmeye çalışmaktansa, küçük bir pazarın büyük bir bölümünü ele geçirmek söz
konusudur. Özel bir bölüme yoğunlaşmak; sosyal pazarlama kampanyasını gerçekleştiren
işletmece bilgi, deneyim ve uzmanlaşma sayesinde güçlü bir pazar konumu sağlamaktadır.
Hamilelik döneminde folik asit kullanımı ve uyuşturucu kullanan bireyleri hedef alan
AİDS'ten korunmaya yönelik çalışmalar bu yaklaşımın kullanılacağı program konularına
örnek olarak gösterilebilir.

13.10.3. "Farklılaştırılmış Pazar" ya da "Çok Bölüm"Stratejisi
Farklı pazar bölümlerinin her biri için farklı stratejiler uygulanması, bu yaklaşımın
temel noktasını oluşturmaktadır. İki ya da daha fazla bölümün seçilmesi ve tüm pazarlama
çabalarının, bu bölümler için farklı pazarlama karmaları geliştirilerek uygulanması
durumudur. Bu yaklaşım, yoğunlaştırılmış pazar yaklaşımlarına nazaran işletmeye daha çok
gelir sağlamaktadır. Göğüs kanserine karşı kadınlara yönelik hazırlanan programlar bu
yaklaşıma örnek teşkil edilebilirler.

13.10.4. Seçilecek Hedef Pazar Bölümlerinin Seçilmesi İçin Yapılacak
Değerlendirmede Göz Önüne Alınması Gereken Ölçüm Kriterler
•Sosyal pazarlama programına ihtiyaç derecesi: Bölümün büyüklüğü, önemi,
savunmasızlığı
•Eylem için hazır olma durumu: Bölümün istekliliği, tepki verme derecesi
•Bölüme kolay ulaşılabilirlik derecesi: Dağıtım ve iletişim kanallarının tanımlanabilir
olma durumu
•Uyum derecesi: Bölümün, sosyal pazarlama programını hazırlayan örgütün misyonu,
kaynakları ve uzmanlık alanı ile olan uyum derecesi
Ticari sektör pazarlamasında müşteriler, bireysel ve örgütsel müşteri olarak iki şekilde
sınıflandırılmaktadır. Sosyal pazarlamada ise müşteriler hedef kitle (dinleyici) olarak
belirlenen topluluklar olarak ortaya konmaktadır. Sosyal pazarlamada, ticari pazarlamada
olduğu gibi, odak noktası yine tüketicilerdir. Temel amaç, tüketicileri üretilen ürünleri satın
almaya ikna etmekten çok, tüketicilerin istek ve gereksinimlerinin neler olduğunun
öğrenilmeye çalışılmasıdır.
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13.10.5. Hedef Kitlenin Belirlenmesi Sürecinde, Hedef Kitle Hakkında
Gereksinim Duyulan Bilgilerin Sınıflandırılması
Söz konusu bilgiler temel olarak dört aşamada sınıflandırılabilir:
hedef kitlenin bu davranışı tercih etme sebepleri nelerdir?

Sosyal pazarlama programında hedeflenen davranıştan farklı davranışı gösteren hedef
kitlenin bu davranışı tercih etme sebepleri iki temel noktada değerlendirilebilir:
Mevcut davranışlarından bekledikleri yarar nedir?
Bireyin, sigara içilmesi kanunen yasaklanmış olan kapalı yerlerde sigara içmekten
beklediği yarar, arzu ettiği yerde sigara içme özgürlüğüdür.
Mevcut davranışlarının maliyeti nedir?
Kapalı yerlerde sigara içen bireyler için, bu durumu gören diğerleri tarafından ilgili
mercilere bildirilmediği müddetçe, mevcut davranışın herhangi bir maliyeti olmayacaktır.
Oysa ilgili mercilerin bireyi bu hususta kanunun öngördüğü biçimde cezalandırması, bu
davranış için bireye bir maliyet yükleyecektir. Diğerlerinin bu durumu ilgili mercilere haber
verebilmeleri için ücretsiz telefon hatları oluşturulması uygundur.

13.10.6. Sosyal Pazarlama Programının Hedef Kitlesinin
Kazandırılmak İstenen Davranış Hakkında Ne Bildiklerinin Belirlenmesi
İçin Sorulması Gereken Sorular
•Birey kapalı yerlerde sigara içmenin yüksek bir para cezası olduğundan haberdar
mıdır? Bu konuda farkındalık yaratılması önem taşımaktadır.
•Birey sigara içmek isteyen bireyler için ayrılmış özel mekânların varlığından haberdar
mıdır? Bu mekânların bireyin rahatça görebileceği uygun bir biçimde dizayn edilmiş olması
önemlidir.
•Çeşitli medya organları aracılığıyla bireye, kapalı mekânlarda sigara içmenin pasif
içiciler üzerindeki zararlarının anlatılması gereklidir.
•Yılda kaç kişinin sigaradan kaynaklanan hastalıklar yüzünden zarar gördüğünü ortaya
konulması önemlidir.
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Hedef kitlenin inandığı ve arzulanan davranışla ilgili tutum ve değerlerinin neler
olduğunun bilinmesi de sosyal pazarlama yöneticileri için büyük önem taşımaktadır.
Kazandırılmak istenen davranışlara göre hedef kitlenin bildiklerinin, inandıklarının ve
yaptıklarının belirlenmesine yönelik örnekler Tablo 11'de görülebilir. Bu doğrultuda
yukarıdaki sigara içme örneğiyle ilişkili olarak aşağıdaki soruların sorulması uygun olacaktır:
Bireyin, kapalı mekânlarda ve sigara içilmesi yasak olan yerlerde, özellikle çocukların
yanında sigara içmeyerek sağladığı yarar nedir?
Hem çocuklara örnek olmasının hem de diğerlerine zarar vermemesinin yarattığı
tatmin duygusu
Bu arzulanan davranışının uygulanması halinde söz konusu davranışın algılanan
maliyeti ne olacaktır?
Sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içmeyerek bu davranış sonucunda
karşılaşacakları yaptırımlara maruz kalmayacaklardır. Dolayısıyla kapalı yerde sigara içtikleri
takdirde ödemek zorunda kalacakları cezanın maliyeti ortadan kalkacaktır.
Arzu edilen davranışı gerçekleştirirken ne gibi engellerle karşılaşmaktadırlar?
Kapalı yerlerde sigara içen bireyler için ayrılan özel mekânların bireyin arzu ettiği gibi
rahat, konforlu olmaması, çok küçük ya da havasız olması ve yoğun sigara dumanının verdiği
rahatsızlık, bireyin arzu edilen davranışı göstermemesine sebep olabilir. Bu doğrultuda bu
mekânların daha uygun yapılması önemlidir.
Tablo 11: Kazandırılmak İstenen Davranışlara Göre Hedef Kitlenin Bildiklerinin,
İnandıklarının ve Yaptıklarının Belirlenmesine Yönelik Örnekler
Amaç
Altı
ayda
bir
göğüs kanserinin
erken
tanısına
yönelik tetkikler

Yapılan
Bu tetkiklerin düzensiz olarak yaptırılması (Örneğin: ikiüç yılda bir)

Çocuklar
için Ailelerin çocuklarını
araba
koltuğu arkaya oturtarak,
zorunluluğu
emniyet kemeri ile
güvenliklerini
sağlamaları

Bilinen
Kadınların büyük
çoğunluğunun göğüs
kanserinden dolayı
hayatını kaybediyor
olmasının bilinmemesi

İnanılan
Kadınların dengeli
beslenip spor
yaptıklarında kanser
olmayacaklarına
inanması

Çocuklar için araba
koltuğunu nereden
satın alacaklarını
bilmemeleri

Emniyet kemerlerinin çocuklar için
yeterince iyi olduğuna inanmaları

Kaynak: Kotler ve diğerleri, 2002: l69'dan uyarlayanlar Eser ve Özdoğan:2006: 59

13.10.7. Hedef Kitlenin Yaklaşımını
Kullanılabilecek Modellerin Sınıflandırılması

Ortaya

Koymak

İçin

Bilgi, tutum, uygulama ve inançlar (Knowledge, Attitude, Practice and Beliefs
(KAPB)
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Hedef kitledeki temsili örneklem araştırmalarında, arzulanan sosyal davranışın
yönlendirildiği bireylerin tutum, bilgi, uygulama ve inançlarının araştırılması durumudur.
KAPB çalışmaları özellikle sağlık alanında olmak üzere sosyal pazarlama çevresinde yaygın
olarak yapılmaktadır. Yerel yönetimler, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından belli
aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bu tür veriler sosyal pazarlamacılar için ikincil
verileri sık sık oluşturmaktadır.
Sağlık İnancı Modeli (Health Belief Model-HBM)
Bu model ilk olarak sosyal psikologlar olan Hochbaum, Kegels ve Rosenstock
tarafından geliştirilmiştir. Bu modelde, bireyin sağlığına ilgili kaygılara ilişkin algılarının üç
temel etken tarafından yönlendirildiği belirtilmektedir. Bu etkenler; sağlık konusundaki ilgi
ve kaygılarını içeren genel sağlık değerleri, belli bir sağlık tehlikesine karşı savunmasızlığına
ilişkin sağlık inançları ve sağlık sorununun sonuçlarıyla ilgili etkenlerdir. Birey sağlığıyla
ilgili bir tehditle karşılaştığını düşündüğünde, bu konuda hemen eyleme geçer ve algıladığı
yarar algıladığı maliyetten daha ağır basar. Önerilen koruyucu sağlık eylemlerini yapmaya
başlar. Modelde; algılanan hassasiyet, algılanan ciddiyet, davranış için algılanan yarar,
davranış için algılanan engel, davranışın benimsenmesine yönelik işaretler sosyal pazarlama
yöneticisinin program stratejilerini geliştirirken göz önüne alması gereken etkenleri
oluşturmaktadır.
Yenilik Yayılımı Modeli (Innovation Diffusion Model)
Arzu edilen davranışın olabildiğince geniş kitleye yayılması, bu modelin temel
noktasını oluşturmaktadır. Davranışın kabul edilmesi ve benimsenmesi farklı bireyler için
farklı zamanlarda gerçekleşen bir süreçtir.
Sosyal Bilişsel Teori/ Sosyal Öğrenme Teorisi (The Social Cognitive Theory/Social
Learning Model)
Bu modelin iki temel varsayımı söz konusudur:
1)Bireyin davranışı gerçekleştirdiği durumda algıladığı yararın maliyetten daha ağır
basması söz konusudur.
2)Bireyin farklı durumlarda davranışı gerçekleştirmek için yeterli beceri ve yeteneğe
sahip olduğuna inanması oldukça önemlidir.
Sosyal Normlar (Social Norms)
Sosyal normlar, strateji geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir konumdadır. Birey
eğer söz konusu davranışın bir norm, çoğunluk tarafından kabul edilen, beklenen bir davranış
olduğunu düşünürse kişisel hislerine karşın o davranışı kabul edebilmektedir.

13.10.8. Modellerin Ortak Özellikleri
Tüm bu modeller bir arada değerlendirildiğinde aşağıdaki noktalar ortaya çıkmaktadır:
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niyete sahip olmalı ya da bağlılık

geliştirmelidir.
bulunmamalıdır.

ekli yetiye sahiptir.
inanır.

tutarlı olduğunu algılar.

imajıyla daha

sahip olduğunu algılar.

13.11. Sosyal Pazarlama Karması
Pazarlama stratejilerini oluşturan pazarlama karmaları niceliksel olarak pazarlanan mal
ya da hizmetin niteliğine göre değişmektedir. Fakat geleneksel olarak bakıldığında 4P ürün,
fiyat, dağıtım, tutundurma (Product, Price, Place, Promotion) olarak ele alınmakta, hizmetler
söz konusu olduğunda 4P ye ek olarak 3P insan, süreç ve fiziksel kanıtlar (People, Process,
Physical) daha eklenmektedir. Sosyal pazarlama karmaları incelendiğinde ise daha da farklı
bir durum ortaya çıkmaktadır. Sosyal pazarlama planlama sürecinde hedef kitle ile
odaklanmış bir şekilde hazırlanması gereken pazarlama karması elemanları aşağıdaki gibidir:

Bunlar genellikle pazarlamanın 4 P si olarak bilinir fakat sosyal pazarlamada bunlara
aşağıdaki pazarlama karması elemanlarını da eklemek olanaklıdır:
Kamu (Public)
Ortaklık (Partnership)
Politikalar (Policies)
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Fon (Purse string)

13.11.1. Ürün
Sosyal pazarlama ürünleri dokunulabilir ürünlerden başlayıp sıralandığında; fiziksel
ürünler (doğum kontrol hapı, prezervatif), hizmetler (sağlık muayenesi), uygulamalar (anne
sütüyle besleme, sağlıklı beslenme) ve dokunulamayan fikirlere (çevre koruma) kadar geniş
bir yelpazede kendini göstermektedir. Sosyal pazarlama ürünü davranış değişikliğini
kolaylaştırmak ya da desteklemek için aynı zamanda somut bir nesne ya da hizmeti de
içerebilir.
Alkollü araba kullanmaya karşı hazırlanmış bir sosyal pazarlama programını göz
önüne aldığımız takdirde:
Arzulanan davranış: Bireyin kandaki alkol oranının 0.5 promilin altında olmasıdır.
Bağlantılı yarar: Kaza geçiren bireyin araba sigortası primlerinin yükselmemesi,
alkollü araba kullanmanın yarattığı dikkatsizlik sonucu kaza geçiren bireyin yaralanmasının
önlenmesi
Somut nesne: İnternet üzerinden alkol metre satışı yapılması
Hizmet: Belediyelerin bir uygulaması olan "Alo Sarhoşum" hattı
Uygun bir ürün belirleyebilmek için insanların ilk adım olarak gerçekten bir
sorunlarının olduğunu anlamaları ve o ürünün o sorun için gerçekten iyi bir çözüm
oluşturabileceğini algılamaları gerekmektedir. Burada sosyal pazarlamacılar tüketicilerin
sorun ve ürün hakkında algılarını keşfetmek ve bu soruna karşı önlem almanın ne kadar
önemli olduğunu hissetmelerini sağlama yollarını belirlemek amacıyla çeşitli araştırmalar
yapmaktadırlar.
Üç ürün boyutu
Ticari ürün gibi sosyal pazarlama ürünü de; çekirdek ürün, gerçek ürün ve faydası
arttırılmış ya da genişletilmiş ürün olmak üzere üç düzeyde incelenmektedir. Tablo 12'ea üç
ürün boyutu ile ilgili ürün örnekleri görülebilir. Çekirdek ürünün ne olduğunu belirlemek için
aşağıdaki soruları yanıtlamak gerekmektedir:

anış hangi gereksinimleri tatmin edecektir?

Tablo 12: Üç Ürün Boyutu Örnekleri
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Çekirdek Ürün Yarar

Gerçek Ürün
Davranış

Uzun ve sağlıklı yaşam Sigarayı bırakmak
davranışlarının
kazandırılması

Genişletilmiş
(Yararı artırılmış) Ürün
Somut Nesneler ya da
Hizmetler
Sigarayı bırakmak için
oluşturulan sivil toplum örgütleri (Duman avcıları örgütü)

İstenmeyen
Farklı şekillerde, modellerde,
Prezervatif kullanımı
hamileliklerin ve cinsel
renklerde prezervatif üretimi
ilişkiyle
geçen
hastalıkların önlenmesi
Düzenli olarak tansiyon Evde tansiyon ölçüm aleti
Kalp krizi riskini
ölçümü
bulundurma
azaltmak
Kendini ve başkalarını Alkollü bir şekilde araba Belediyenin
verdiği
"Alo
yaralamayı önlemek
kullanmama
sarhoşum" hizmetleri
Fiziksel şiddete maruz ka- Fiziksel şiddete maruz kalanlar
Fiziksel şiddetten
için ücretsiz yardım hattı
lınca
yardım isteme
korunma
kurulması
Su tüketiminin azaltılması Suyun basıncını azaltıcı alet
kullanılması
Orman
yangınlarının Sigaranın
uygun
bir İzmaritlerin
havayla
temas
önlenmesi
şekilde söndürülmesi
etmesini engelleyen çöp kutuları
Suyun korunması

ve
plastik Belediyelerin
evlere
geri
Ormanların korunması Kâğıt
ürünlerinin
geri dönüşüm torbaları dağıtması
dönüşümünün sağlanması
Bir insanın yaşamını Organ bağışı
Ulusal organ bağışı kartları
kurtarma
geliştirmek
Kaynak: Kotler, Roberto ve Lee, 2002 s,197-198'den uyarlayanlar Eser ve Özdoğan, 2006:
63

13.11.2. B. Fiyat
Fiyat, tüketicinin sosyal pazarlama ürününü elde etmek için ödemesi gereken bir
bedeldir. Bu maliyet finansal olabileceği gibi bunun yerine tüketicinin zaman, çaba, sıkıntıya
girme riski ve onaylanmama (kınanma) gibi bazı soyut maliyetlere katlanmasını da
gerektirebilir. Fiyat; ürün ya da hizmet için belirlenen para miktarı ya da tüketicinin ürün ya
da hizmetin kullanımından ya da ürün ve hizmete sahip olma durumundan sağladığı yarar ile
değerlerin değişimi olarak tanımlanabilir.
Eğer, birey için maliyet bireye sağladığı yararlardan daha fazla ise, sunulan ürünün
algılanan değeri düşük olacaktır ve maliyet ile yararın birbirine denk bir duruma getirilmesi
mümkün olmayacaktır. Bunun yanında, eğer tüketicinin sağladığı yararlar maliyetten daha
fazlaysa, yarar ile maliyetin denkleştirilmesi olasılığı daha fazladır. Özellikle doğum kontrol
hapı gibi fiziksel ürünler için fiyat belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken birçok
etken söz konusudur. Ürünün çok düşük fiyatlandırıldığı ya da ücretsiz olarak dağıtıldığı
durumlarda, tüketiciler bu ürünü düşük kaliteli olarak algılayabilirler. Diğer taraftan ürünün
fiyatı çok yüksek olduğunda ise ürüne ihtiyacı olan herkesin ürünü satın alamama durumu
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ortaya çıkar. Sosyal pazarlamacıların bu durumu dengelemeleri önem taşımaktadır. Ürüne
nominal bir fiyat koyarak kalite algısının yükseltilmesi ve bu işlemin tüketiciye de bir itibar
hissi yaratması sağlanmalıdır. Bu maliyet ve yarara ilişkin tüketici algılarının araştırma
yoluyla belirlenmesi ve araştırma sonuçlarının ürünün konumlandırılmasında kullanılması
önemlidir.
Maliyet çeşitleri ve kategorileri
Fiyatlamada ilk adım, arzulanan davranışla ilişkili maliyetlerin belirlenmesidir. Yeni
bir davranış başlatılması için başlangıç maliyetleri olduğu gibi, eski bir davranıştan kurtulmak
için de çıkış maliyetleri söz konusudur.
Sosyal pazarlama programını hazırlarken parasal olan ve parasal olmayan maliyetlerin
belirlenmesi gerekmektedir. Parasal olan ve parasal olmayan maliyetler aşağıda görülmektedir
(Tablo 13):
Tablo 13: Parasal olan ve parasal olmayan maliyetlere örnekler

Somut nesneler

Hizmetler

PARASAL MALİYETLER
Motosiklet kaskı, can yeleği, prezervatif,
çocuklar için araba koltuğu, tansiyon ölçme
aleti, doğum kontrol hapı, geri dönüşümlü
kağıt, alkol metre, enerji tasarrufu sağlayan
ampuller
Aile planlama hizmetleri, hamilelik eğitimi
sınıfları, sigara bırakma dersleri, intiharı
önleme çalışma sınıfları, belediyelerin
kadınlar için el işi kursları (BELMEK), spor
kursları, aşı kampanyaları, toplu sünnet ve
nikâh törenleri

PARASAL OLMAYAN MALİYETLER
Zaman, çaba, enerji gerektiren Çöplerin sınıflandırılarak (kâğıt, plastik,
davranışlar
cam) ayrıştırılması, sağlık kurallarını göz
önüne alarak yemek pişirmek, işe araba
yerine toplu taşım araçlarını kullanarak
gitmek, alışveriş torbalarını atmak yerine
yeniden kullanmak
Davranışla bağlantılı psikolojik İkinci kadeh şaraba hayır demek, kahve
içerken sigara içmemek, eşinize çok fazla
risk ve kayıplar
alkol tükettiğini söylemek
Mamogram
çektirmek,
şeker
ölçümü
Fiziksel rahatsızlık ve keyif
yaptırırken parmaktan kan alınması, MR
kaybı yaratan etkinlikler
çektirmek, egzersiz yapmak
Kaynak: Kotler, Roberto ve Lee, 2002 s.218-220'den uyarlayanlar Eser ve Özdoğan, 2006:
64-65

13.11.3. Yer (Dağıtım)
Yer (Dağıtım) tüketicinin ürüne ulaşma yolu olarak tanımlanabilir. Somut bir mal için
dağıtım sistemi; depolardan, ulaşım araçlarından, perakendecilerden ve satış gücünden
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oluşmaktadır. Soyut bir mal için ise yer somut mallar için olduğu gibi kesin
tanımlanamamaktadır. Ancak, tüketicinin bilgi ya da eğitim için ulaştığı kanallar olarak
tanımlanabilir. Bunlar, doktor muayenehaneleri, alışveriş merkezleri, kitle iletişim araçları ve
evde tanıtımlar olabilir. Dağıtımın başka bir elemanı da tüketiciye ulaştırılan hizmetin kalitesi
ile sunumunun uygunluğunu sağlamaktır. Hedef kitlenin faaliyetleri ve alışkanlıklarıyla
olduğu kadar mevcut dağıtım sistemi hakkındaki deneyim ve memnuniyetlerinin belirlenmesi
yoluyla da araştırmacılar en ideal dağıtım aracını seçebilirler.
Sosyal pazarlama programları için çok sayıda erişim stratejileri kullanılmaktadır.
Bunlara örnek olarak; satış yerlerinin ve sayılarının artırılması, satış yerlerinin hedef kitlelere
yakın yerlerde açılması, gezici birimlerin oluşturulması, internet, telefon ya da e-posta yoluyla
gibi hedef kitleye farklı seçenekler sunulması, taşıma hizmetleri, haftalık çalışma sürelerinin
arttırılması, satış noktalarının cazibesinin arttırılması, bekleme sürelerinin kısaltılması, park
yeri sağlanması, koridor ve raflarda ürünlerin görünebilirliğinin arttırılması gösterilebilir.
Dağıtım sürecinde yaratıcı olmak ve etkin bir maliyet politikası sürdürmek için dikkat
edilmesi gereken hususlar:
•Yakın bir yer seçimi
•Gezici kütüphane hizmetleri, gezici egzoz muayene istasyonları
•Hizmet sürelerinin uzatılması
•Kadınların mamogram çektirmeleri için kliniklerin hafta sonları ve akşam saatlerinde
de açık olmaları
•Hizmet sunum noktasını daha çekici bir hale getirmek
•Mamogram merkezlerini alışveriş merkezlerinin içinde kurmak
•Karar verme noktasında orada olmak
•Barların tuvaletlerinde prezervatif bulundurulması, sürücü belgesi alırken organ
bağışı ile ilgili görevlilerin hazır olması
•Arzu edilen davranışı rakip davranışlardan daha uygun bir hale getirmek
 Marketlerde şeker, sakız ve yetişkinlere özel magazinlerin alışveriş kasalarının
yanından alınarak, ailelere uygun alışveriş kasaları oluşturmak.

13.11.4. Tutundurma (Özendirme)
Tutundurma/Promosyon ögesi, görünürlüğü nedeniyle kimi zaman sosyal
pazarlamanın bütünüyle ilişkilendirilmektedir. Ancak, bu öge sosyal pazarlamanın yalnızca
bir parçasını oluşturmaktadır. Promosyon; reklâmın, halkla ilişkilerin, kişisel satış ve eğlence
araçlarının bir arada kullanılması durumudur. Amaç ürün talebinin yaratılması ve
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sürdürülmesidir. Halkla ilişkiler açıklamaları ve reklâmlar nihai tüketiciye ulaşmanın bir
yolunu oluştururken diğer yandan da kupon, kamuoyu açıklamaları, dergi yazıları diğer
yolları oluşturmaktadır. Hedef kitleye ulaşmada ve talebi artırmada en etkin ve etkili yolların
bulunması için araştırma yapılması büyük önem taşımaktadır. Araştırma bulgularının
kendileri de program içinde kamuoyu oluşturmak için kullanılabilir.
İkna edici iletişimin tasarımı:
Ürün geliştirilip, fiyat belirlenip, dağıtım kanalları oluşturulduktan sonra sosyal
pazarlama yöneticileri aşağıdaki bilgilerin ışığı altında ikna edici iletişim tasarımını
geliştirmelidirler:
•Ürünün yararları, özellikleri ve ürünle bağlantılı somut nesneler ve hizmetler
•Rakiplere göre yaratılan değeri vurgulayan fiyat stratejileri, teşvikler, ödüller
•Erişim kolaylığını gösteren dağıtım bileşenleri
Tutundurma uzmanlarının görevi; hedef kitlenin sosyal pazarlama programı hakkında
bilgi sahibi olmasını, belirtilen yararları hedef kitlenin deneyimlemesi ve eyleme geçmesini
sağlamaktır.
İletişim stratejisi geliştirmede başlıca iki unsur:
1) Neyin iletişimini kurmaya çalışıyoruz?
2) Nasıl iletişim kuracağız?
Mesajın yaratılması Mesaj stratejisi (Neyin iletişimini kurmaya çalışıyoruz?) Mesaj
yaratılırken mesajın anlamlı, inanılır ve farklı olmasına dikkat etmek gereklidir. Mesaj
yaratılırken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar;
•Anahtar mesaj (Tablo 14)
•Hedef kitle
•İletişim amaçları
•Vaat edilen yararlar
•Verilen sözlerin desteklenmesi
•Açılışlar
•Konum
•Mesajın seçilmesi
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Tablo 14: Gençlerin Sigara İçmesini Önleme Kampanyası İçin Rehber
Anahtar
Mesaj
Hedef kitle
İletişim
amaçlan

Vaat edilen
faydalar
Verilen
sözlerin
desteklenmes
i
Açılışlar

Sigaraya Başlamayı Önlemek
İlköğretim ve lise öğrencileri ve diğer gençler
Bilinen: sigara bağımlılığı gerçek ve olasıdır.
İnanılan: sigara ile bağlantılı hastalıklar acı vericidir. Eğer sigara
yüzünden hayatınızı kaybederseniz aileniz de acı çeker. Yapılan:
Sigara içmemek
Daha sağlıklı, uzun ve mutlu bir yaşam
Küçük yaşta sigara içmeye başlayan kişilerin gerçek hikâyeleri Sigara
ile bağlantılı hastalıklardan hayatını kaybeden aile üyeleri hakkında
hikâyeler
Sigaranın vücuda verdiği zararı gösteren görsel grafikler Sağlık
kuruluşlarının verileri
Radyo dinlemek TV seyretmek
İnternette araştırmak yapmak Arkadaşlarla konuşmak

Sigara içen insanlar sağlıklarını riske atmakta, arkadaşlarına ve gelecekteki ailelerine üzüntü vermektedirler. Buna değmez!
Kaynak: Kotler, Roberto ve Lee 2002 s.267'den uyarlayanlar Eser ve Özdoğan, 2006: 71
Konum

Mesajlarda korku ögelerinin kullanılması
Birçok çalışmada korku miktarı sonucunda ortaya çıkan tutum ve davranıştaki değişim
arasındaki ilişki tartışılmıştır. İlgili literatür, sosyal pazarlamada yüksek düzeylerde korku
ögesinin kullanılmasını desteklemektedir. Şok (korku) reklâmların kullanımı kuşkusuz kısa
dönemde ilginin çekilmesi açısından etkili olsa da zaman geçtikçe etkileri azalmaktadır.
Ayrıca, bu reklâmlar alışkanlık, sıkıntı, bıkkınlık durumu da yaratabilmektedirler. Diğer
yandan, birey bunun bir reklâm taktiği olduğunu kavradığı noktada reklâmın inandırıcılığı
azalmaktadır. Bunun yanı sıra birey, korku ögesi kullanılan reklâm konuları için diğer tüm
reklâmlarında da benzer biçimde korku ögesi kullanılması durumuna şartlanmaktadır. Buna
bağlı olarak da uzun dönemli korku mesajlarının kullanımı mesaj kaynağına da zarar
vermekte ve kaynak olumsuz duygular ve korku ile ilişkilendirilmektedir. Korku mesajlarının
etkileyiciliğine karşın hem ürün hem de sosyal pazarlama yöneticilerinin bu mesajları
kullanırken dikkatli olmaları önemlidir. Bu mesajların kullanılmasının etik açıdan da kimi
sakıncaları söz konusudur.
Medyanın seçilmesi: uygulama stratejisi (Nasıl iletişim kuracağız?)
Medya kararları aynı zamanda, iletişimin nerede, ne zaman, kim tarafından
yapılacağını da içermektedir. Burada temel olan hedef kitlenin dikkatini çekmek ve istenilen
davranışa ikna etmek için ne tür bir iletişim geliştirileceğine karar verilmesidir. Bu karar
verilirken olası iletişim ögeleri stil, tarz, ton (yumuşak/ciddi), sözcükler (programın adı,
sloganlar) ve formatlar (grafik, renk ve şekil kullanımı) göz önünde bulundurularak seçim
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yapılmaktadır. Kotler ve Andreasen olası me¬ajı yaratmak için aşağıdaki yolları
önermektedirler:
•Hedef kitle ile görüşerek onların yorumlarından fikir geliştirilmesi
•Reklâm ve iletişim firmasında "beyin fırtınası" yapılması
•Olası reklâm mesajlarının, hedef kitlede merak uyandıracak şekilde tümdengelim
yöntemi kurallarına göre tasarlanması
Uygulama stratejisinde göz önünde bulundurulması gereken dört temel unsur:
Akılcı ögeler, Trafik kurallarına uyulmasına yönelik levha ve afişlerin yollara
koyulması gibi.
Duygusal ögeler, Çocuğunu emziren bir anne konulu bir filmi TV reklâm kuşakları
arasında yayınlanması gibi.
Ahlaki ögeler, Alışveriş sırasında yabancı turistlerin aldatılmasının
gelenekleriyle uyuşmama durumunun ve ekonomiye verdiği zararın vurgulanması gibi.

Türk

Sözel olmayan ögeler, Görsel grafik, sembol, yüz ifadeleri, fiziksel görüntüyle mesajın
desteklenmesi durumu.
Mesajın uygulanma şekilleri
Gerçek yaşamdan bir kesit, Bir evde babasını sigara nedeniyle kaybeden ve annesine
babasını ne kadar çok özlediğini anlatan çocuğun ve annesinin üzüntüsü gibi.
Yaşam tarzı, Sporla ilgilenenlerin sigara içmemesi gibi.
Fantezi, Ergenlik dönemindeki kızların yüzlerindeki sivilceleri kapatmak için makyaj
malzemeleri kullanmalarının sakıncaları gibi.
Ruh hali ve imaj, Çok genç yaşta sigaraya başlayan bir kadının, sigaraya başlama
hikayesini anlatarak, bu durumun sigarayı bırakmasına engel olmadığını belirtmesi gibi.
Müzik, Sigarada bulunan zehri vurgulayan bir şarkı hazırlanması gibi.
Kişilik sembolleri, Depreme karşı halkı bilinçlendirmek için Ahmet Mete Işıkara
(Deprem dedenin) kullanılması gibi.
Teknik uzmanlık, Doktorların sigara içenlerin ve içmeyenlerin akciğerlerini
karşılaştıran resimler göstermesi ve bilgiler vermesi gibi.
Bilimsel kanıtlar, Her yıl akciğer kanserinden ölenlerin sayısına dair istatistiklerin
sunulması gibi.

312

Şahit olma ve onaylama, Sadece oksijen tüpü ile nefes alabilen ve akciğer kanserinden
ölmek üzere olan annesini ne kadar özleyeceğini söyleyen bir kızın durumu gibi.
Etkili bir iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar:
•Mesajın canlı, ilgi çekici, kişisel ve somut olduğundan emin olunması
•Mesajın ulaşmaya çalıştığınız hedef kitle için etkili olan bireyler ya da kuruluşlar
tarafından sunulması
•Bireyin
vurgulanması

kazandırılmak

istenen

davranışı

göstermeyerek

neler

kaybettiğinin

•Tehditkâr bir mesaj kullanıldığında, bireylere, geliştirecekleri davranışa yönelik özel
önerilerde bulunmak
•İstenilen davranış için iletişimin açık ve kendine özgü bir biçimde yapılması
•Hedef kitlenin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını kolayca hatırlamasını sağlamak
Mesajın belirlenmesi aşamasından sonra kamuoyu tarafından mesajın nasıl
algılandığının ortaya çıkarılması amacıyla ön test yapılması gerekmektedir. Ön test
çalışmalarında genellikle profesyonel değerlendirme, odak grup ve kişisel görüşme teknikleri
kullanılmaktadır. Niceliksel yöntemler de kullanılmasına karşın niteliksel yöntemlerin ön test
çalışmaları için daha uygun olduğu söylenebilir.
Odak gruplara sorulabilecek sorular aşağıdaki gibidir:
almaktadırlar?

n hazırlanan reklâmdan temel olarak hangi mesajı

istediklerini düşünüyorlar?
istediklerini düşünüyorlar?

lenin neye inanmasını

yapmasını istediklerini düşünüyorlar?
amacının odak gruba söylenmesi
düşündüklerinin sorulması
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konulması
uyumsuz neler olduğunun belirlenmesi
konması
kullanılması gerektiğinin belirlenmesi
Mesajın belirlenmesi aşamasından sonra ilgili mesajın hedef kitleye ulaştırılacağı
medya kanallarının seçilmesi gerekmektedir. Bu aşamada, verilecek başlıca kararlar aşağıdaki
gibidir:
•Medya kanallarının seçilmesi
•Belli bir medya aracının seçilmesi
•Kampanya zamanının belirlenmesi
Medya seçimi:
Program bütçesinde en fazla etkiye sahip unsuru oluşturmaktadır ve seçeneklerin
değerlendirilmesiyle analizinde dikkatli olmayı gerektirmektedir. Medya kararları; programın
hedefleri, iletişim amaçları, her bir medya kanalının avantaj ve sınırlılıkları, hedef kitlenin
profili, bütçe ve fonları içeren çeşitli kriterlerin temelinde verilmelidir. Başlıca medya
kanalları Tablo 15'de görülmektedir.
Tablo 15: Sosyal Pazarlamada Başlıca Medya Kanalları
Reklâm (Paralı medya ve ücretsiz kamu hizmetleri ilanları)
Haber yayıncılığı
TV, radyo, internet
Yazılı basın
Gazete, dergi
Kişisel posta, internet, web siteleri, biletlerin
Direkt posta
ve faturaların arkası
İlan tahtaları, taşıma araçlarının üstleri, spor
Açık hava reklâmcılığı
müsabakaları, uçan balonlar
Halkla ilişkiler
TV, radyo hikâyeleri, gazete ve dergilerde
makaleler, lobi faaliyetleri, video gösterileri,
Temel faaliyetler
medya desteği
Özel olaylar
Toplantılar, konferanslar, fuarlar, gösteriler
Yazılı araçlar
Broşürler, haber mektupları, el ilanları, posterler, kataloglar, takvimler, zarf
mesajları,
kitapçıklar, çıkartmalara
Özel promosyon unsurları

314

Giyim
İşlevsel malzemeler

Tişört, şapka, mama önlüğü
Su şişesi, anahtarlık, kalem, kitap ayracı,
kitap
kapağı, buzdolabı süsleri, kahve fıncanları,
maskot

Kalıcılığı sınırlı olan malzemeler
Çıkartma, geçici dövme, rozet
Tabelalar ve levhalar
Yol levhaları, kamuya ve özel sektöre ait mekânlardaki işaretler ve posterler,
Kişisel satış
Yüz yüze toplantılar, sunumlar, eğitim oturumları, çalıştaylar, seminerler
Popüler medya
TV dizileri, radyo programlan, çizgi filmler, çizgi romanlar, şarkılar, tiyatro,
gezici kukla tiyatrosu
Kaynak: Kotler, Roberto, Lee 2002: 293’den Aktaran Eser ve Özdoğan, 2006: 75
Reklam: Çoğunlukla kişisel değildir ve bir sponsor tarafından ödenir. TV, radyo,
gazete, dergi, doğrudan posta, internet gibi kitle iletişim araçları ile reklâm stantları ve ilan
tahtaları gibi açıkhava reklâmcılığı araçları reklâmda kullanılmaktadır. Sosyal pazarlamacı,
aynı zamanda ücretsiz reklâm fırsatlarından yararlanma olanağına sahiptir. Program mesajları
bu medya kanallarında bir kamu hizmeti olarak ücretsiz yayınlanabilir. Başlıca reklâm
faaliyetleri; reklâmın hedeflerinin belirlenmesi, hedef kitlenin profiline ve alışkanlıklarına
bağlı olarak belli medya araçlarının seçilmesi, bu medya araçlarına işlerlik kazandırılmasıdır.
Halkla İlişkiler: Başarılı halkla ilişkiler çabaları; sosyal pazarlama programının
ücretsiz olarak genellikle de radyo ve televizyonlarda haber ya da özel program; dergilerde de
hikaye, makale ya da editör yorumları şeklinde medyada olumlu biçimde yer almasıdır. Diğer
çabalar ise; kriz iletişimin planlanması, lobi faaliyetleri, kamu işleri, özel etkinliklerin
planlanması, fuarlardır. Duyurum ise halkla ilişkiler etkinliklerinde, davranış değiştirme
mesajlarında oldukça etkili bir konumdadır. Duyurumlardaki mesajlar, kontrol olanağı çok
sınırlı olduğu için, hedef kitle tarafından ödemeli reklâmlardakilerden daha tarafsız olarak
nitelendirilir.
Hangi medya aracı?
Medya aracı seçilirken bu medya araçlarının olumlu ve olumsuz yönlerinin de dikkate
alınması gerekmektedir. Medya araçlarının olumlu ve olumsuz yönleri Tablo 16'da
görülebilir.
Tablo 16: Medya Araçlarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Medya
Aracı
Gazete

Olumlu Yönler
Esnek, zamanlılık, yüksek oranda
kabul görme, inanılırlığın yüksek
olması, yerel pazara iyi bir
şekilde hâkim olma

Olumsuz Yönler
Kısa dönemlilik, yeniden üretilme
özelliğinin zayıf olması, gazeteyi ilk
satın alandan ya da aboneden sonra
okuyan toplam insan sayısının az
olması
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Kitlesel pazara iyi bir şekilde
Yüksek mutlak maliyet, yüksek ilgi
hâkim olma, her bir gösterim
dağınıklığı, hedef kitle seçiciliğinin
maliyetinin düşük olması, ses
düşük olması, görüntülerin hızla
görüntü ve hareketi
değişmesi
birleştirmesi, duygulara hitap
etmesi
Doğrudan Hedef kitle seçiciliğinin yüksek Yüksek maliyet, okunmadan atılma
olması, esneklik, aynı araçta
ihtimalinin yüksek olması
posta
rakip reklâmının mümkün
olmaması, kişiselleştirilmeye
müsait olma
Yerel kabul oranının yüksek
Sadece işitsel oluşu, düşük düzeyde
Radyo
olması, düşük maliyet,
dikkat çekme, bölünmüş hedef kitle,
demografik ve coğrafik
seslerin çabuk geçmesi
seçiciliğin yüksek olması
Yüksek maliyet, derginin periyodik
Demografik ve coğrafik
Dergi
yayınlanmasının
reklâm
maliyetini
seçiciliğin yüksek olması,
arttırıcı etkisi, dergideki konumun
güvenilirlik ve prestij,
üretimdeki yüksek kalite, uzun garanti olmaması
sürelilik, dergiyi ilk satın
alandan ya da aboneden sonra
okuyan toplam insan sayısının
çok olması
Hedef pazar seçiminin düşük olması ve
Açıkhava Esneklik, yüksek görüntü
yaratıcılığın düşük olması
tekrarı, yüksek tekrar, düşük
maliyet, mesaj rekabetinin
düşük olması, yerle ilgili
seçimin başarısının yüksek
olması
Yüksek seçicilik, düşük
Küçük ve demografik olarak sınırlı
Internet
maliyet, eşzamanlılık, etkileşim hedef kitle, düşük etki, hedef kitlenin
olanağı
mesajı kontrolü
Kaynak. Kotier ve Armstrong, 2001. 553’den Aktaran Eser ve Özdoğan, 2006: 77
TV

•Yazılı Araçlar: Arzu edilen davranış ve sosyal pazarlama programı hakkında daha
ayrıntılı bilgi sağlayan broşür, katalog, poster, bilgilendirici mektuplar, takvim, çıkartma, el
ilanları gibi çeşitli yazılı araçlar sosyal pazarlama programlarında sıklıkla kullanılmaktadır.
Yazılı araçlar için başlıca karar verilmesi gereken unsurlar; tasarımın ve biçimin seçilmesi ve
üretimin yapılması ile dağıtım planının uygulanmasıdır.
•Özel Promosyon Unsurları: Kampanya mesajları özel özendirme unsurlarıyla
pekiştirilip sürdürülebilir. Özel özendirme malzemeleri olarak; giysiler, işlevsel malzemeler
ve kalıcılığı sınırlı olan çeşitli malzemeler kullanılır. Bu araçlar için alınması gereken kararlar
ve yapılacak faaliyetler de yazılı araçlar için alınacak kararlar ile yapılacak faaliyetlere benzer
biçimdedir.
•Tabelalar ve levhalar: Program mesajlarının sürekliliğinin sağlanmasında tabelalar
ve levhalar da kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak; yol levhalarında verilen mesajlar
gösterilebilir: Hızlı araba kullanmayın, yollara çöp atmayın gibi. Kamuya ait mekânlarda
tabela ve levhaların düzenlemeleri devlet tarafından yapılmaktadır. Özel sektöre ait
mekânlardaki tabela ve levhalar da sosyal pazarlama amaçlı kullanılabilmektedir. Plajlarda
cankurtaran yeleklerinin kullanılmasına yönelik mesaj veren tabelalar örnek olarak
gösterilebilir. Bu araçlar için alınacak kararlar; dağıtım kanalındaki karar vericiye fikrin
satılması ile ilgili tabela ve levhaların dağıtımının koordinasyonudur.
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•Kişisel Satış: Sosyal pazarlama programları için en klasik araç olan kişisel satış yüz
yüze toplantıları ve birebir sunumları içermektedir. Çalıştaylar, seminerler, eğitim
programları, internet ve telefon kişisel satış için kullanılan yöntemleri oluşturmaktadır. Sosyal
pazarlama programında anahtar role sahip olan kişisel satış gücünü seçmek, örgütlemek ve
eğitmek sosyal pazarlama yöneticisinin başlıca görevini oluşturmaktadır. Bu kişisel satış
elemanlarına; sosyal hizmet uzmanları, alan uzmanları, gönüllüler, sağlık konusunda
uzmanlar, eğitimciler, danışmanlar, misyonerler örnek olarak gösterilebilir.
•Popüler Medya: Sosyal pazarlamada en az bilinen ve kullanılan bu araç, eğlendirme
formunda davranış değişikliği mesajları vermektedir. Bunlara örnek olarak; TV dizileri, radyo
programları (Show Radyo 'da Nihat Sırdar'm programında dünyada en pahalı benzinin
Türkiye'de satılması nedeniyle sabah sekizde bir dakika korna eylemi), çizgi filmler, çizgi
romanlar, şarkılar, tiyatro, gezici kukla tiyatrosu verilebilir. (…)
Zamanlama:
Sosyal pazarlama programının mesajının verileceği medya aracının seçilmesinden
sonra mesajın verilmesinin zamanlaması kararı önem taşımaktadır. Mesajın zamanlaması
aylık haftalık, günlük ya da saatlik olarak planlanabilir. Bu kararın verilmesinde hedef kitleye
en etkin ve etkili olarak hangi zaman diliminde ulaşılabileceğinin bilinmesi önem
taşımaktadır. Tatil dönemlerine yönelik olarak sürücülerin trafik kurallarına uymalarına
yönelik sosyal pazarlama programlarının hazırlanması, bu duruma örnek olarak verilebilir.
Mesajın zamanlamasının planlamasında sosyal pazarlama programı bütçesi de belirleyici bir
niteliktedir.
Medya stratejilerini etkileyen unsurlar:
•İletişim amaçlarını ve program hedeflerini destekleyen medya araçlarının seçilmesi
•Ulaşılmak istenen hedef kitlenin büyüklüğü ve ulaşılma sıklığının medya aracı
seçiminde göz önünde bulundurulması
•Olumlu ve
değerlendirilmesi

olumsuz

yönleri

ile

medya

seçeneklerinin

sınırlılıklarının

•Hedef kitle ile seçilecek medya aracının uyumunun göz önüne alınması
•Bütçe sınırlılıklarını göz önünde bulundurarak bütçenin paylaştırılması
Medya İle İşbirliği Yapma Rehberi
Medya, çoğu kesim için ürkütücü bir düşman gibi olsa da stratejik bir şekilde
yaklaşıldığında oldukça iyi bir müttefiktir. Mesajların hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamada
medya ile başarılı bir işbirliği geliştirmek için öncelikle aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır.
Neden medyanın dikkatini çekmek istiyorsunuz?
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"Haberiniz" nedir?
Hangi tür medyayı istiyorsunuz?
Medyada kiminle iletişim kuracaksınız?
Medya ile nasıl bağlantı kuracaksınız?
Ne teklif edersiniz?
Medya kuruluşu sizi aradığında nasıl yanıt vereceksiniz?
Mevcut kaynaklarınız hangi medya stratejisini desteklemektedir?
Toplumunuzda başka ücretsiz hangi duyurum kaynakları mevcuttur?
Etkili olduğunuzu nasıl bileceksiniz?

13.12. Diğer Sosyal Pazarlama Karması Elemanları
Kamuoyu (Publics)
Sosyal pazarlamacıların başarılı olmak için yöneldikleri birçok farklı kitleleri
mevcuttur. "Kamuoyu", programda yer alan dâhili ve harici gruplardan oluşur. Dış kamuoyu;
hedef kitleyi, ikincil kitleyi, politika belirleyicilerini, eleme ya da seçim yapan kuruluşları
içermektedir. İç kamuoyu ise programın uygulanması ya da onaylanması noktasıyla ilişkili
bireylerden oluşmaktadır.
Ortaklık (Partnership)
Sosyal ve sağlıkla ilgili hususlar sosyal pazarlama programı yöneticilerinin tek
başlarına karar veremeyecekleri kadar karmaşıktır. Etkin ve etkili bir program ortaya koymak
için ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışma yapılması zorunludur. Sosyal
pazarlama yöneticisi, kendi amaçlarıyla benzer amaçlara sahip kuruluşlarla ortak programlar
hazırlamalıdır. Burada, anlatılmak istenen tamamen aynı amaçlara sahip olunması değil,
beraber çalışma yollarının tanımlanmaya çalışılmasıdır.
Politika (Policy)
Uzun dönemde, çevrenin davranış değişimini desteklemediği durumlarda, sosyal
pazarlama programlarının bireylerde davranış değişimi yaratması zor görünmektedir. Bireyde
arzu edilen davranış değişimini yaratmayı başarmanın tek yolu bireyi bu davranış değişimine
zorlamaktır. Bu durumda politika değişimi gerekli görünmektedir. Bunun yanı sıra,
medyadaki destekleyici yayınların da sosyal pazarlama programının bütünleyen birer unsur
olarak kullanılması etkili bir yoldur.
Para Kontrolü (Purse Strings)
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Sosyal pazarlama programı geliştiren çoğu örgüt, bu programların finansmanı için
vakıflardan, hayırsever kişilerden, bağışlardan ya da devlet burslarından yararlanır. Bu durum
strateji geliştirme sürecinde yeni bir boyutun varlığına işaret etmektedir: "Programı
oluşturmak için para nereden bulunacaktır?"
Bir Örnek
Sosyal pazarlama karmasına ilişkin yukarıda değinilen bilgiler ışığında, aşağıdaki
örnek geliştirilmiştir (Eser ve Özdoğan, 2006: 82-83):
Orta yaşın üzerindeki kadınlarda göğüs kanseri takibine yönelik hazırlanmış sosyal
pazarlama programında ele alınacak pazarlama karması unsurları:
•ÜRÜN: Yıllık mamogram çekimi, her yıl doktora göğüs kontrolü yaptırmak, elle
göğüs muayenesinin düzenli olarak yapılması davranışlarından herhangi biri, ürünü
oluşturabilir.
•FİYAT: Mamogram çekimi ve muayenenin parasal maliyetleri, yaşanan olası
rahatsızlık, utanma duygusu ve harcanan zaman fiyatı oluşturabilir.
•YER: Bu sağlık ve eğitim hizmetlerinin sunulduğu klinikler, yerel hastaneler, gezici
araçlar yer unsurunu oluşturabilir.
•TUTUNDURMA: Kamu hizmeti duyuruları, ilan tahtaları, elektronik posta
hizmetleri, medya etkinlikleri tutundurma unsuruna örnek teşkil edebilir.
•KAMUOYU: Hedef kitleyi herhangi bir biçimde etkileyen tüm diğer bireyler.
Örneğin, Kadınların eşleri, doktorları, patronları, dinledikleri radyoların sunucuları, iş
arkadaşları
•ORTAKLIK: Yerel ya da ulusal kadın grupları, sponsor şirketler, tıbbi örgütler,
hizmet kulüpleri
•POLİTİKA: Göğüs kanseri araştırmalarına ayrılan payın arttırılması, mamografı
kapsayan sigorta ve sağlık hizmeti paketlerinin varlığı ve düşük maliyetli mamogram takibi
sağlık paketleri
•PARA KONTROLÜ: Programın finansmanının devlet tarafından verilen fonlarla mı,
meme vakfı tarafından mı karşılandığıdır.
Program geliştirilirken pazarlama çabalarının çekirdeğini oluşturan pazarlama karması
elemanlarının her birinin göz önüne alınması önemlidir.
EK:
TÜRKİYE'DEN
SOSYAL
PAZARLAMA
ÖRNEKLERİ (ESER VE ÖZDOĞAN, 2006: 119-124)

KAMPANYALARI

SAĞLIKLI GÖZ, İYİ EĞİTİM
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Mcdonald's Çocuk Vakfı uyguladığı "Sağlıklı Göz ve Eğitimde Başarı" Projesi
kapsamında Güney Doğu Anadolu bölgesindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 18 bin
617 çocuğa göz taraması yaptırdı. Tedaviler sonucunda birçok öğrenci sağlığına kavuşurken
aileler de bilinçlendirildi.
BU ÇOCUKLAR POTALARI SALLAYACAK
Türkiye'de basketbol sporunu sevdirmek ve çocukların basketbola ilk adımı atmalarını
sağlamak projenin amacını oluşturmaktadır. "Efes İle İlk Adım" basketbol okulları basketbol
okulu hizmetinin gitmediği Anadolu'daki yerlerde 1400 ile 1700 çocuk arasında bir topluluğa
ulaşarak onlara basketbolü öğretmeyi amaçlamaktadır.
YAPMAYIN; ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYIN
Türkiye'de her yıl alkollü araç kullanımı yüzünden meydana gelen 9 bin kazayı
engellemek için Avrupa'nın en büyük iki lastik üreticisinden biri olan Continental ile Emniyet
Müdürlüğü işbirliği içinde sosyal sorumluluk kampanyası başlatmıştır. "Alkollü araç
kullanmayın" sloganı ile alkollü araç kullanımına karşı tüm sürücüleri, belli bir yaş veya gelir
ayrımına dayalı olmamakla beraber ehliyet sahibi olan, bugün veya gelecekte ehliyet ve araba
sahibi olabilecek herkesi uyarmayı amaçlamaktadır.
ONLARA DA KAZANMA ŞANSI VERİN
Özel Olimpiyat Türkiye organizasyonu 1982'den beri gönüllülerin desteği ile zihinsel
engelli sporcu yetiştiriyor. Organizasyona P&G ve Migros destek veriyor.
Kampanya sonucunda Özel Olimpiyat Türkiye Organizasyonu'nun sporcu sayısının 5
bin 500'e çıkarılması hedefleniyor. "Bana kazanma şansı verin, kazanmasam bile çabamda
yardım edin" sloganıyla tüketicilerin P&G markalı ürünlere ödedikleri paraların sporcuların
eğitimlerinde direkt katkı yaratması sağlanıyor.
ÇAĞDAŞ KIZLARIN YÖNDERLERLE YOLCULUĞU
2004 yılı itibariyle 5 bin kız öğrenciye burslu okuma imkânı sağlayan "Çağdaş
Türkiye'nin Çağdaş Kızları Projesi"'nin dördüncü aşaması olan yönderlik projesi hayat
geçirildi. Turkcell ve çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin birlikte yürüttüğü proje
kapsamında Turkcell ve basın mensuplarından 46 gönüllü kadın bu sene üniversiteye
başlayan öğrencilere destek olmak amacıyla 46 öğrencinin yönderi olarak seçildi. Yönderlik
programında öğrenciler ile yönderlerinin periyodik olarak buluşmaları ve sürekli iletişim
halinde olmaları amaçlanmaktadır.
KARDEŞ OKULLAR PROJESİ
Bu projenin ilk ayağı olan hediye kampanyasında Starbucks mağazalarına yerleştirilen
hediye sepetlerine müşterilerin bıraktığı oyuncak ve kırtasiye malzemeleri önceden belirlenen
öğrencilere dağıtılmıştır. Düzenlenen yarışma ile sosyal sorumluluk temsilcileri seçilmiş ve
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bu seçilen çalışanlar ilerideki projelerde mağazalar bazında projelerin planlaması,
koordinasyonu ve ölçülmesinde sorumlu olmuşlardır.
7 YAŞ ÇOK GEÇ
Anne Çocuk Eğitim Vakfı erken yaşta eğitimin önemini anlatmak için "7 yaş çok geç"
kampanyası başlatmıştır. Kampanya planı; bilinç oluşturma, topluma duyarlılık kazandırma,
destek oluşturma, politika geliştirme, toplum eğitimi, aile destek programları başlıkları altında
oluşturulmuştur. Marks&Spencer mağazalarından yapılan alışverişlerin bir kısmı AÇEV'e
bağışlanmaktadır. Projede dünyaca ünlü tasarımcılar Atıl Kurtoğlu ve Dice Hayek'in özel
olarak tasarladığı tişörtlerin satışa sunulması da planlanmıştır.
ARKADAŞLIĞIN RENGİNE BULANMAK
Güral porselen Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF'in düzenlediği "Haydi Kızlar
Okula" projesine "arkadaşlığın rengi ellerine bulaşsın" adlı resim yarışmasıyla destek
vermektedir. Resim yarışmasında çocukların eserleri arasından seçilen altı resim "çay
fincanlarının üzerine basılarak satışa sunulmakta ve elde edilen gelirin projeye aktarılması
sağlanmaktadır.
MOR MENEKŞELERE YÜREK VERİN
PRO-S Halkla ilişkiler şirketi ile Kanserle Savaş Vakfı'nın ortak çalışması ile
aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır:
•İETT otobüslerinin içindeki reklâm alanlarını kullanarak duyurular yapmak
•Şişli ve Beşiktaş belediyelerinin üç ay süren ücretsiz "meme taraması" kampanyası
tanıtımları
•Vakıf bilezikleri satışı planlanması
•Hayır yapanlara mor menekşe hediye edilmesi ve "bu çiçek yaşadıkça bizi
desteklemeye devam edin" sloganının oluşturulması
BABA BENİ OKULA GÖNDER KAMPANYASI
Milliyet gazetesinin başlattığı kampanya çerçevesinde kız çocuklarının şehir
merkezlerindeki okullara gidebilmesi için yurtlar yapılması ile kız çocuklarını okula
göndermek istemeyen aileleri ikna çabaları söz konusudur.
GENÇ MUCİTLER
Eczacıbaşı Topluluğu, TEGV ile birlikte yürütülen "Genç Mucitler" projesi ile
ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. "Eczacıbaşı
Bilimsel Araştırma ve Destek Fonu" ile 43 yıldır bu alanlarda çalışan bilim adamlarını
desteklemekte ve başarılarını ödüllendirmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal pazarlama konusu detaylı bir şekilde irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
Doğr
u
1. Sosyal pazarlamada temel amaç finansal kazanç olmasına
karşın ticari sektörde temel amaç bireysel ya da toplumsal
kazançtır.
2. Sosyal pazarlama ilk olarak 1970'li yıllarda Amerika'da
gündeme gelmiştir
3. Sosyal pazarlamanın diğer pazarlama yaklaşımlarından
temel farkı, ilgili işletmenin amaçlarına kısa dönem yerine
uzun dönem bakış açısı kazandırması ile uzun dönemde
tüketici ve bütün olarak halkın refahına olan ilgiden
kaynaklanmaktadır.
4. Sosyal pazarlamada araştırma temel olarak üç aşamaya
göre sıralanmaktadır. Bunlar; Biçimlendirici Araştırma, Son
Test
Araştırma
ve
Araştırmanın
İzlenmesi
ve
Değerlendirilmesidir.
5. Sosyal pazarlamayı gerektiren durumlar temel olarak üç
alanda yoğunlaşmaktadır: Yeni Bir Bilgi ve Alışkanlığın
Yayılmasına Gereksinim Duyulması, Karşı Pazarlamaya
Gereksinim
Duyulması
ve
Harekete
Gereksinim
Duyulmasıdır.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1 Y, 2 D, 3 D, 4 Y, 5 D
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14. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE ÖLÇÜMLEME
SÜRECİ (ROI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14. Ölçme Kavramı Ve Pazarlama İletişiminde Ölçümlemenin Önemi
14.1. Ölçme Kavramı
14.2. Değerlendirme Kavramı
14.3. Ölçme Ve Değerlendirmenin Yararları
14.4. Pazarlama İletişiminde Ölçme Ve Değerlendirmenin Önemi
14.5. Pazarlama İletişimi Ölçümleme Teorilerinin Gelişimi
14.6. Reklam Ölçümünün Gelişimindeki Modeller
14.7. Pazar Ortamındaki Davranışsal Veri
14.8. Yeni Ölçümleme Yaklaşımlarını Ortaya Çıkaran Nedenler
14.9. Teknoloji Ve Veri Tabanı Pazarlaması
14.10. Yeni Teknolojinin Getirdiği Ölçüm Konuları
14.11. Geleneksel Pazarlama İletişimi Ölçümleme Yöntemleri
14.12. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ölçümleme Süreci
14.13. Pazarlama Ve Marka İletişiminde İç İletişimin Önemi
14.14. Pazarlama Ve Marka İletişimi Ölçüm Sisteminin Planlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Pazarlama iletişiminde ölçme ve değerlendirmenin önemini açıklayınız?
2- Reklam ölçümünün gelişimindeki modeller hangileridir?
3- Etkilerin Hiyerarşisi Modeli’nin dayandığı temeller nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bütünleşik pazarlama
iletişiminde Ölçümleme
süreci (ROİ)

Pazarlama
araştırmacıları
tüketicilerin
inançlarını,
tutum
ve
eğilimlerini,
davranışlarını saptamak için
pazarlama araştırmalarının
nasıl yapılacağını öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Pazarlama ve marka iletişimi
çabalarının sonuçlarının
değerlendirilmesi, işletmenin
etkinliği ve pazar
ortamındaki yerini
düzenleyebilmesi, müşteri
memnuniyeti ve sadakati
yaratabilmesi ölçme ve
değerlendirme konusunun
irdelenmesi ile
gerçekleştirilecek
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Anahtar Kavramlar






Ölçme ve Değerlendirme
Etkilerin Hiyerarşisi Modeli
Dagmar Modeli
“Izgara” Modeli
Veri tabanı
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Giriş
Son yıllarda kişilerin inançlarını tutum ve düşüncelerini, bekleyişlerini ve eğilimlerini
ölçmede kullanılan ve temelde psikoloji dalında geliştirilmiş analiz teknikleri ve ölçekler
pazarlama araştırmalarında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bunun nedeni
pazarlama anlayışının ve içeriğinin geçirdiği evrimdir. Başka bir deyişle, bugünün çağdaş
pazarlama anlayışı tüketicilerin istek ve gereksinimlerini hareket noktası alarak ve bu istek ve
gereksinimlerin en uygun biçimde (en uygun kalitede, en uygun fiyatta, en uygun
dağıtıcılarla, en uygun tanıtma ve diğer tutundurma işlevleri ile mal ve hizmetini sunma)
tatmin edilmesini de amaç olarak kabul etmektedir. Bu nedenle, firma yöneticileri
tüketicilerin inançları, tutum ve düşünceleri ve eğilimleriyle eskiye oranla çok daha fazla
ilgilenmek zorunluluğundadır. İşte bu zorunluluk sonucu, pazarlama araştırmacıları
tüketicilerin inançlarını, tutum ve eğilimlerini, davranışlarını saptamak amacını güden
pazarlama araştırmaları yapmaya başlamışlardır.
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14.
ÖLÇME
KAVRAMI
ÖLÇÜMLEMENİN ÖNEMİ

VE

PAZARLAMA

İLETİŞİMİNDE

14.1. Ölçme Kavramı
Ölçme kavramı elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanarak yeniden
düzenlemeye gidilmesi yönünde sayısal bir süreci ifade eder. Pek çok bilim dalında bu
nedenle yer bulmakta ve tanımlanmaktadır.
Ölçme; olay, obje, özellik ya da bireylerin bazı kurallara göre sembolik değerlerle
ifade edilmesidir.
Ölçme; belli kurallar çerçevesinde özelliklerin nitelikleri ya da niceliklerini göstermek
için objelere, kişilere, durumlara ya da olaylara sayılar ve\ya da miktarlar verme işlemidir.
Bununla birlikte ölçme, bir olay, kişi ya da objelerin özelliklerinin miktarını yansıtan sayıları
vermek için kullanılan prosedürdür.
Bir başka tanıma göre ölçme; objelere ya da bireylere herhangi bir özelliğe sahip oluş
derecesini belli etmek için belirli kurallara uyularak sembolik değerler verme işlemidir.
Ölçme sonucunda elde edilen değerlere ise ölçüm denilmektedir. Ölçme; ilgilenilen bir
özellik olgu ya da oluşumun derecesinin, miktarının saptanması amacıyla kullanılan, sonuçları
sayısal, niceliksel sembollerle ifade edilen bir araştırma yöntemidir.
Tanımların ortak özellikleri değerlendirildiğinde ölçüm kavramında dikkat edilmesi
gereken en önemli noktanın ölçülen şeyin; olay, kişi ya da obje değil onların belirlenen
özellikleri olduğudur. Örneğin ölçülen şey genel olarak tüketiciler değil, onların gelir, satın
alma davranışı, markaya gösterdiği sadakat, yaş ve tüketiciyle ilgili diğer etmenleri içeren
özellikleridir.
Ölçümün bir diğer önemli noktası ise kurallara odaklanmasıdır. Kural, bir
araştırmacıya ne yapacağını söyleyen bir rehber, bir yöntem ya da komuttur.
Ölçümlemelerde kurallar konusunda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de
özelliklerin iyi ayırt edilememesi ve hangi özelliklerin ölçümleneceğinin belirlenmemiş
olmasıdır. Bazı konuların ölçümü diğerlerine göre çok daha kolay olmaktadır. Çünkü;
kuralların konulması ve takip edilmesi kolay olmaktadır. Bir pazarlama araştırmacısının
tüketiciye yönelik çalışmalarda ve marka iletişimi araştırmalarında marka bağlılığı, satın alma
eğilimi, satın alma davranışı, algılanan toplam iletişim etkisi v.b. özellikler için kurallar
koyması ve ölçümü zor olmaktadır. Tüketici özelliklerinin gerçek değerlerini ölçebilecek
kuralları belirlemek ve uygulamaya koymak güç bir iştir.
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Aşağıdaki tabloda oluşturulmaya çalışılan kurallara yönelik ölçümlemenin 4 düzeyi
belirtilmektedir.

Ölçümlemenin Dört Temel Seviyesi
Kaynak: McDaniel, Gates, 2001: 250’den Aktaran Başok Yurdakul, 2006: 193.
Ölçme kavramını ele almanın bir başka yolu, simgeler arasındaki ilişkileri, simgelerle
temsil edilen objeler arasındaki ilişkiyi ve simgelerle bu simgeleri kullanan arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Gerçek yaşamla simgeler arasındaki dönüşüm olanaklarına göre çeşitli ölçekler
geliştirilmiştir. Bu ölçeklerin kısaca incelenmesi nitel (kalitatif) bilgilerin hangi ölçüde nicel
(sayısal) bilgilere dönüştürülebileceğini belirlemek açısından gereklidir.
Ölçümlemenin gerçekleşmesi için ölçümlenecek bir obje, buna yönelik uygun bir
ölçüm aracı ve/ya da yöntemi ve elde edilen sonuçların sembolik değerlerle ifade edilmesi
gerekmektedir.
Ölçme, dolaylı ve dolaysız ölçümleme olarak sınıflandırılabilir. Bazı özellikler
doğrudan gözlenerek ölçümlenebilirken bazıları ise ancak bir takım araçlar ve yöntemlerle
ölçümlenebilmektedir.
Dolaysız ölçme uzunluğun, ağırlığın ölçülmesi gibi dolaysız olarak ölçülebilecek olgu
ve özellikler için kullanılır. Burada metre, kilogram gibi standart ölçme birimleri
bulunmaktadır. Dolaysız ölçmeler daha çok doğa bilimlerindeki ölçmelerde kullanılmaktadır.
Dolaylı ölçme ise, doğrudan ölçülmesi mümkün olmayan olgu ve özellikler için
kullanılmaktadır. Bunlar onlarla ilgili oldukları bilinen başka bir özellik gözlenmek suretiyle
ölçülmektedir. Burada standart bir ölçü birimi yoktur.
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14.2. Değerlendirme Kavramı
Ölçme kavramını ele aldığımız zaman; onun sonucunu bir ölçütle karşılaştırarak bir
değer yargısına varmak anlamına gelen “değerlendirme” kavramını da dikkate almak, bir
konuyla ilgili ölçümleme yapıldığı zaman elde edilen verilerin değerlendirilmesi başarı
açısından büyük önem taşımaktadır.

Değerlendirme; bir norm ya da kriter ölçü kullanılarak ya da karşılaştırma yaparak bir
şeyin değerini ortaya koyma işlemidir.
Pazarlama iletişimi etkinliklerinde de tüm işletme fonksiyonlarında olduğu gibi
ölçümleme kadar değerlendirme de büyük önem taşımaktadır. Pazarlama ve marka iletişimi
etkinliklerinin ve yapılan yatırımların geri dönüşümünün ölçümü kadar, elde edilen veriler
doğrultusunda yapılacak değerlendirme de yanlışların tekrarlanmamasına ve yeni
düzenlemelere gidilmesine de önayak olmaktadır.
Değerlendirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için varlığı zorunlu olan unsurlar:
1. Ölçümleme sonuçları: Ölçme sonucu ya da ölçme yerine geçebilecek gözlem
verilen yoksa, neyin değerlendirilebileceği belli değildir.
2. Ölçme sonuçlarını karşılaştıracak ölçütler: Değerlendirme, bir obje ya da bir işin
belli ölçütler karşısında niteliğini ya da değerini belirleme, bir konuda ölçütlerle gözlem
verilerinin karşılaştırılmasıdır.
3. Karar verme: Ölçme sonuçlarının kabul edilen ölçütlerle karşılaştırılmasıyla varılan
sonucu ifade etmektir.
Ölçme kavramıyla bir özelliğin miktarı, yapısı ele alınırken, değerlendirme kavramıyla
bu miktarın, yapının yeterli ve/ya da uygun olup olmadığı ele alınmaktadır. Bu doğrultuda
ölçme kavramı, değerlendirme kavramı içerisinde yer alır. Bu noktada önemli olan, ölçme
sonuçlarının ancak bir değerlendirmeyle anlam kazandığının bilinmesidir.

14.3. Ölçme ve Değerlendirmenin Yararları
Ölçümleme ve değerlendirmeler, subjektif görüşleri modelleme yoluyla muhasebe
düzenine indirmekle kalmamakta, gelecekteki etkinlikler, planlama ve verimlilik açısından da
önemli bulgular sunmaktadır.
Bunlar:
• Ölçülebilir hedefler konmasından, hedeflerin netleştirilip iş planıyla uyumluluğunun
kontrolüne kadar yapılacak bir dizi işlem, pazarlama iletişimi etkinliklerinin makul bütçeler
içerisinde kalarak ölçümlenebilmesine ek olarak, bir iletişim belleği oluşturulmasına da
olanak sağlar.
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• Uygun mesajların arzulanan hedef kitleye uygun kanallarla gönderilmesinin yanı sıra
bunların etkinliğinin belirlenmesi yeni düzenlemelere gidilmesi açısından önem taşır.
• Bu fırsat ve sonuçlar elbette daha sonraki etkinliklerde ve hedef kitlelerdeki davranış
değişikliğinin irdelenmesinde ve hedeflerin gözden geçirilmesinde çok önemli bir ölçüttür.

14.3.1. Ölçme Aracının Nitelikleri
Bir ölçüm işleminin uygulanması sürecinde bir ölçüm aracının sahip olması gereken
temel nitelikler bulunmaktadır:
Ölçüm aracının geçerliliği ve güvenilirliği.
Ölçüm aracının sahip olması gereken niteliklerinin başında geçerliliği gelmektedir. Bir
aracın geçerli olması, ölçülmek istenen özelliğin doğru olarak ölçülmesidir. İçerik geçerliği,
uygulama geçerliği ve yapı geçerliği olmak üzere üç tür geçerlikten söz edilebilir.
İçerik geçerliği
Ölçme aracında yer alan soruların ulaşılmak istenen nokta ve ölçüm amacına uygun
olup olmaması, temsil edilen araştırma evreninin doğru olup olmamasıyla ilgilidir.
Uygulama geçerliği
Yapılan ölçümle ölçülmeye çalışılan olgu ya da özelliğin gerçek yaşamdaki
yansımalarının karşılaştırılmasındaki uyumdur.
Yapı geçerliği
Ölçümün dayandığı kuramların geçerliliği ve ölçüm aracının ne tür davranışları
ölçtüğüyle ilgilidir.

14.3.2. Bir Ölçümün Geçerliliğinin Yükseltilmesi Göz Önünde
Tutulması Gereken Noktalar
1. Ölçüm sonuçları herkes tarafından aynı biçimde anlaşılmalıdır.
2. Ölçümde kullanılan cümleler, deyimler ve sözcükler deneklerin düzeyine uygun
olmalıdır.
3.Sorular tekniğe uygun olarak hazırlanmalıdır.
4. Ölçüm soruları belirtilen amaçlara uygun ve davranışları ölçecek nitelikte
hazırlanmalıdır.
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14.3.3. Bir Ölçüm İşleminin Güvenilirliği
Bir ölçüm işleminin güvenilirliği ölçtüğü özelliği her uygulanışta aynı duyarlılıkla
ölçmesi, her ölçümde aynı sonuçların alınması anlamına gelmektedir.

14.3.4. Bir Ölçme Aracının Güvenilirliğinin Unsurları
1) Güvenilirlik ölçme aracının kendisi olmayıp, ondan elde edilen ölçme sonuçlarının
diğer ölçme sonuçlarıyla ilişkisinin hesaplanmasına bağlıdır.
2) Bir ölçme aracının güvenilirliği geçerliliği için yeterli değildir. Çünkü çok güvenilir
olabilen bazı testler doğru davranışları ölçmeyebilirler.
3) Güvenilirlik ve geçerlilik istatistiksel hesaplamalarla elde edilebilen özelliklerdir.
Güvenilirlik iki ölçme sonucunun aynı koşullarda elde edilmesi ve bunlar arasında
korelasyonun bulunmasıyla hesaplanmaktadır.

14.4. Pazarlama iletişiminde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi
Günümüzün yoğun rekabet ortamındaki işletmeler, çeşitli fonksiyonlarına ilişkin
faaliyetlerinin etkinliklerini değerlendirmek durumundadırlar. Burada amaçlanan, çeşitli
faaliyetlerin izlenmesi yoluyla işletmenin kontrol mekanizmasının işletilmesidir. Kontrol
sürecinin işletilmesiyle amaçlanan; işletmenin çeşitli fonksiyonlarına ilişkin performans
ölçümü ve değerlendirilmesinin yapılması ve gerekli düzenlemelere gidilmesidir.
Pazarlama ve marka iletişimi çabalarının sonuçlarının değerlendirilmesi de işletmenin
etkinliği ve pazar ortamındaki yerini düzenleyebilmesi, müşteri memnuniyeti ve sadakati
yaratabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Değerlendirme sonuçlarının yönetim sürecine geri beslenmesi mevcut dönemde
gerekli düzenlemelerin yapılmasında ve ileriki dönemlerin planlanmasında yardımcı olur.
Pazarlama iletişimi çabalarının etkinliğinin saptanması, pazarlama iletişimi hedeflerine
ulaşılmasını ve pazarlama iletişimi stratejisinin etkin bir biçimde uygulanmasını olanaklı
kılmaktadır.
Pazarlama iletişimi çabalarının başarısını değerlendirebilmek için, etkinlik
sonuçlarının ölçülerek, daha önce belirlenmiş olan hedeflerle karşılaştırılması gereklidir.
Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için;
• Pazarlama iletişimi etkinlik standartlarının planlama aşamasında miktar ve zaman
açısından ölçülebilir bir biçimde belirlenmesi ve,
• Pazarlama iletişimi etkinliklerinin sürekli olarak izlenmesi ve sonuçların ölçülmesi
gerekmektedir.
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14.4.1.
Pazarlama
İletişimi
Değerlendirilmesiyle Sağlanan Yararlar

Etkinliklerinin

Ölçüm

Ve

1. Geliştirilmiş karar verme mekanizması: Sağlanabilecek en uygun bilgilere
dayanmaktadır.
2. Risk azaltma: Kampanyanın ve pazarın daha iyi anlaşılmasına dayandırılmaktadır.
3. Geliştirilmiş kampanya: Olabildiğince çok pazarlama iletişimi elemanlarının
değerlendirilmesine dayalıdır.
4. Maliyet tasarrufu: Daha iyi yetkinlik ve etkinlik üzerine dayandırılmaktadır.
5. Toplam bilgi: Bir kampanyadan öğrenilenler bir diğerine yardım edebilir düşüncesi
üzerine kurulmuştur.
Yöneticilerin pazarlama iletişiminin ölçümlenmesi sürecinde karşılaştıkları en büyük
güçlük, herhangi bir pazarlama iletişimi karması aracının etkisinin toplam etkiye olan
katkısının belirlenmesidir. Pazarlama iletişimi araçları, birbirleriyle etkileşim halindedir ve
yaratılan toplam etki, bu araçların teker teker etkilerinin toplamından çok daha fazladır.
Burada tüm pazarlama iletişimi karması elemanlarının sinerjik etkisi gündeme gelmektedir.
Bu bağlamda, ölçümleme, herhangi bir bütünleşik pazarlama iletişimi programının
başarısının anahtarı niteliğindedir.
Günümüzde üst düzey yöneticilerin çoğu günün sonunda pazarlama ve iletişim
uzmanlarından, pazarlama ve marka iletişimine yapılan yatırımlardan ne kadarının geriyi
döndüğü sorusunu yanıtlamalarını isteyeceklerdir.
Bütünleşik pazarlama iletişiminde ölçümleme sürecinin başlayabilmesi için; amaçlar
açık bir biçimde ifade edilmeli, ilerleme için ölçütler belirlenmeli ve hedeflere ulaşmak için
gereken yöntemler geliştirilerek, uygulamaya konulmalıdır.
Bütünleşik pazarlama iletişiminde ölçümleme sürecinin işlemesiyle hem finansal hem
de iletişim yönlü değerlendirme yapılabilecek, elde edilen veriler doğrultusunda en uygun
pazarlama iletişimi kombinasyonu, en uygun hedef kitlelere gönderilebilecektir. Aynı
zamanda böylesi bir değerlendirme ve ölçümleme yaklaşımı, üst düzey yöneticileri pazarlama
iletişimi uzmanlarına ve etkinliklerinin başarısına karşı daha güvenli bir pozisyona
getirecektir.

14.5. Pazarlama İletişimi Ölçümleme Teorilerinin Gelişimi
Geçmişten günümüze ortaya konulan pek çok pazarlama ve pazarlama iletişimi
yaklaşımını ölçmek ve elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirme yapmak üzere, pek
çok yöntem ve yaklaşım ortaya koyulmuştur.
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Kitle İletişiminin Gelişimi
Bu yüzyılın başlarında kitlesel üretim, kitlesel dağıtım, markalaşma, kitlesel iletişim
sistemleri gelişirken o dönemde kullanılan tek ve popüler iletişim aracı olan reklamın etkisini
ve reklama yapılan yatırımların kazancını ölçebilmek göreceli olarak daha kolay bir görev
sayılmaktaydı. O dönemlerdeki pazar ortamını değerlendirildiğinde; rekabetin sınırlı olduğu,
birkaç markanın bulunduğu, dağıtım sisteminin kolaylıkla organize edildiği ve her şeyden
önemlisi tüketicilerin sunulan ürünleri edinmekte oldukça istekli oldukları belirtilebilir.
Böylesi bir pazar ortamında kullanılacak pazarlama iletişimi yöntemleri oldukça
kısıtlıydı. Tüketicilere ulaşmak için gazeteye reklam vermek, broşür dağıtmak vb. etkinlikler
yeterliydi. O dönem için, reklamdan önceki ve reklamdan sonraki satışları belirleyip
karşılaştırmak ve aradaki farkı ortaya koymak reklama yapılan yatırımın geri dönüşümünün
ölçümlenmesi (return on advertising investment) olarak değerlendirilmekteydi. Bu işlem o
dönemin pazar ortamı için hem basit hem de doğru görünmekteydi.
Pazar ortamları dünyada yaşanan ekonomik, sosyolojik, teknolojik, siyasal vb. değişim
ve gelişimler sonucu daha karmaşık bir hale geldiğinde, dağıtım sistemi yerel pazarlardan
uluslararası pazarlara kadar genişlemiş ve perakendeciler tüketici seçimlerini etkilemeye
başlamışlardır. Pazar ortamında yaşanan değişimler reklamın etkisinin ölçümlenmesini daha
zor bir hale getirmiştir. Bu dönemde iletişimi daha önceden olduğu gibi satış sonuçlarıyla
ilişkilendirmek olanaklı gibi görünse de, her geçen gün artan rekabet, nüfus artışı, kitle
iletişim araçlarının etkisi sonucu bilinçlenen tüketicilerle karmaşık hale gelen pazar
ortamında, yapılan iletişim harcamaları ile pazaryeri sonuçlarını ilişkilendirmek son derece
zor bir hale gelmiştir.
Belirtilen değişimler sonucu ortaya çıkan karışıklıkla başa çıkmak amacıyla
reklamcılar, ölçme sonuçları için iki seçenek uygulamışlardır:
Reklam mesajlarının dağıtımı ve gerçek müşteri satın alımlarının yerine tutumsal
işaretlerin ölçümü.

14.5.1. Kitle iletişim Araştırmasının Gelişimi
1930’larda özellikle ABD’de televizyon ve radyonun tüm toplumsal yaşamı
çevrelemesiyle birlikte kitle iletişim çağı başlamıştır artık. Önce radyo daha sonra televizyon
ve elbette öncelikle gazeteler ulusal dağıtıma geçmeyi başardıklarında bu, kitle iletişim ve
kitle medyasının etkilerini de araştırmak dahil olmak üzere tüm araştırma tarzını yaratan ilk
kitle iletişim sistemlerinin gelişimidir. İletişim araştırması, kitle iletişim araçlarının kamu
politikası gelişimi üzerindeki etkisini anlama ve açıklama çabalarından ortaya çıkmıştır.
1950 ve 1960’larda pazaryeri gittikçe büyüdüğünde reklamcılık ve iletişimde medya
seçimleri giderek daha yaygın hale gelmiştir. Aynı zamanda geniş demografik ve sosyal
akımlar sayesinde tüketici istek ve gereksinimleri homojenize edilmiştir.
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Araştırmacılar, kitle iletişim konusundaki ilk teorilerini geliştirirlerken, izleyicilerin
istatistiki olarak normal dağıldığı varsayımına güvenmekteydiler. Aynı zamanda izleyicilerin
örnekler, oylama ve izdüşüm yoluyla ölçülebildiğini varsaymaktaydılar. O dönemde tüketici
tutumlarının, tüketici davranışlarına yol açtığını varsayan Etkilerin Hiyerarşisi gibi teoriler
geliştirilmiştir.
Kitle iletişim teorileri 1940’ların sonunda ve 1950’lerin başında bilgi toplama ve
yaymanın artması sonucu ortaya çıkmıştır. 1948’de Harold Laswell, İlk İletişim Formülünü
sunarken, 1956’da George Gerbner Bağlam, Algılar ve Durumların İletişim Sürecine Olan
Etkisini açıklayan bir model ortaya koymuştur. 1957’de Westley ve Mcleon Bireyler ve
Çevreleri Arasında Uygunluk ve Denge Araştırmasına odaklanan teoriyi geliştirmişlerdir.
1955’de Katz ve Lazarsfield’in İki Adımlı Bilgi Akışı Modeli kitle iletişiminin kişilerarası
iletişim sistemleriyle bağlantı içerisinde ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Yayılma
teorisi ise belirli bir insan grubuna bilgisel kaynak olarak hareket eden fikir liderlerinin fark
edilmesi üzerine kurulmuştur.

14.5.2. Tutumlar, Düşünceler ve Davranışlar
Küreselleşen dünya düzeniyle birlikte pazar ortamları her geçen gün büyümekte,
markaların sayısı daha da çoğalmaktadır. Gittikçe daha geniş bir alana yayılan, homojen
olmayan, istek ve beklentileri değişen tüketicilere ulaşmaya çalışan reklam mesajlarının
etkisini ölçmek reklamcılar ve pazarlamacılar için gittikçe zorlaşan bir hal almaktadır. Bir
dönemde pazarlamacılar, pazar ortamı doygunluğa ulaştığında reklam mesajlarının yavaş
ilerleyen ya da geciken etkileri olabileceğini kabullenmeye başlamışlardır. Böylece yeni
ölçüm yöntemleri arayışları gündeme gelmeye başlamıştır.
Bir dönemlerde davranışsal veriler araştırılırken 1930’ların ve 1940’ların sosyal
deneylerine dayanan kitle iletişim araştırmaları benimsenmiştir. “Eğer davranışları
ölçemiyorsan, bu davranışlara yol açtığı varsayılan tutum ve düşünceleri ölç.” Bu, çoğu
reklamcılık sistemleri için temel sağlamıştır. Sonuç olarak tutumların, gerçek pazaryeri
davranışlarının yerini alması kolaylıkla ve hemen kabul edilmiştir.

14.5.3. Modern Pazarlamanın Getirdiği Sorunlar
Kitle iletişim ve tüketici davranışı teorileri geliştirildiği dönemlerde pek çok
pazarlama teorisi de ortaya konulmuştur. Kitle iletişim araştırmacıları, tüketicilerin normal
olarak dağılmış, homojen gruplar olduğu varsayımından hareket ederken, pazarlamacılar da o
dönemlerde “modern pazarlama” adı altında bu “homojen” gruplara mal satmaya
çalışmaktaydılar. O dönem pazarlamasının amacı “ürünü fabrikadan çıkarıp, dağıtmak ve
bunu tüketicilere duyurmak ve açıklamak” idi. Bu o dönem için pazarlama, reklamcılık ve
marka geliştirmek olarak algılanan etkinlikleri oluşturmaktaydı.
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14.5.4. Tutumsal Temelli Davranış Modelleri
Kitle iletişim teorilerinin gelişim dönemlerinde tüketici davranışları üzerine araştırma
yapılmakta ve tüketici davranışı teorileri de geliştirilmekteydi. Tüketici davranışları teorileri
Jung, Freud, Viyana Psikoloji ve Psikiyatri Okulunda geliştirilmiştir. Bu ekole göre tüketici
davranışlarının başlıca dayanak noktası, doğrudan ve kaçınılmaz bir biçimde davranışlara yol
açan tutumlar ve düşüncelerdir.
Tüketici tutumları iyi saklanabildiği, bastırılabildiği, kolaylıkla açıklanamadığı ve
ancak, yorumlamayla açıklama gerektirebildiği halde, tüketici hala tutumsal olarak
yönlendirilmekte ve davranışları öngörülebilmekteydi. Bu, yüzyılın ikinci yarısı boyunca
çoğu pazarlama ve marka iletişimi ölçümleme sistemlerinin gelişimini yönlendiren Psikoanalitik Tutumsal Temelli Tüketici Davranış Modeli olmuştur. Tutumsal olarak yönlendirilen
tüketici davranışı teorisinin kabulüyle birlikte araştırmacılar için bugün kullanılan ölçüm
yöntemlerini geliştirmek kolay bir adım olmuştur.

14.6. Reklam Ölçümünün Gelişimindeki Modeller
14.6.1. Etkilerin Hiyerarşisi Modeli
1950’lerin sonunda kitlesel medya reklamcılığını pazaryeri sonuçlarıyla
ilişkilendirmek ve açıklamak için bir kavram ya da teori gereksinimi ortaya çıkmıştır. Robert
Lavidge ve Gary Steiner tarafından yazılan “Reklam Etkinliğinin Tahminsel Ölçümleri İçin
Bir Model” adlı makale 1969’da yayımlandıktan sonra bu model geliştirilerek günümüzdeki
reklam ölçümleri için bir temel sağlayan “Etkilerin Hiyerarşisi Modeli” ortaya konmuştur.
Lavidge ve Steiner söz konusu modeli, reklamcılığın pazar yerinde çalışma biçimi olarak
açıklamışlardır.
Etkilerin Hiyerarşisi Modelinde iletişime maruz kalan ve tutumsal değişime dayanan
tüketici davranışını açıklamak için aşamalı bir süreç önerilmiştir. Tüketicinin kendisine
gönderilen reklam mesajlarına verdiği tepkinin bir sonucu olarak farkındalıktan bilgiye,
tercihe, karara, satın alma davranışına kadar uzanan bir dizi ölçülebilir tutumsal basamaklar
doğrultusunda hareket ettiği varsayılmıştır. Aşağıdaki tabloda Lavidge ve Steiner tarafından
önerilen Etkilerin Hiyerarşisi modeli aşağıda belirtilmiştir.
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Lavidge ve Steiner’in Etkilerin Hiyerarşisi Modeli

ilgili davranışsal Satın almaya
boyutlar
doğru hareket

Çeşitli adımlarla ilgili
reklam yada promosyon
biçimleri örnekleri

En iyi uygulanabilirlik
adımlarıyla ilgili araştırma
yaklaşımları örnekleri

ikna edici
Satın alma
* motivasyon
alanı
* reklam teşviki
yada doğrudan
Karar
istek

* Satın alma noktası
* perakende mağaza
reklamları
* ‘son şans’ önerileri
‘fiyat cazibeleri
‘bilirkişilerin
söyledikleri

* market yada satış testleri
* split run testleri
* satın alma niyeti
* İzdüşümsel teknikler

* rekabetsel reklamlar
* tartışmacı kopya
‘imaj reklamları statü
çekici cazibeler

* markalar için tercihlerin
sıra dizisi
‘beğenilme ölçüleri
* kontrol listeleri ve
anlama dahil
olmak üzere imaj
ölçümleri
* izdüşümsel teknikler

* ilanlar
* tanımlayıcı
* sınıflandırılmış
reklamlar
‘sloganlar, jingle lar
‘eğlendirici kampanyalar

‘bilgi sorulan
‘play.back analizleri
* marka farkındalık
araştırmaları
* yardımlı hatırlamalar

Etkisel
* duygu alanı
* reklamlar
tutumları ve
duyguları
değiştirir.

Tercih

Beğenme

Bilişsel
Bilgi
* düşünce alanı
* reklamlar bilgi
ve
gerçek temin
Farkındalık
eder.

Kaynak: Schultz,Walters, 1997: .24 ‘den Aktaran Başok Yurdakul, 2006: 205
Etkilerin hiyerarşisi modeline göre reklam, farkındalık ve bilgiyi yaratmakta,
beğenmeyi, iyi tutumları ya da tercihleri geliştirmekte ve son olarak da satın alma
davranışlarına
yönlendirmektedir. Reklam araştırması hangi basamakların en önemlileri olduğunu,
belirlenen bir zaman diliminde hangi basamakta ne kadar insan bulunduğunu ve hangi
insanların hangi basmaklara ulaşmasının önemli olduğunu belirlemektedir.
Reklamın nasıl işlediğiyle ilgili bu doğrusal, hiyerarşik analiz, reklam ve pazarlama
uygulamacıları tarafından istekli ve çok hızlı bir biçimde benimsenmiştir. Bu, reklam ve
pazarlama iletişiminin etki ve sonucunu ölçmek için kolay, uygun ve mantıklı bir yöntem
sağlamıştır. Ancak gerçek tüketici davranışlarını ölçmenin gittikçe zorlaşması sorunundan
kaçmıştır. Bugün Etkilerin Hiyerarşisi kavramı, hemen hemen bütün reklamcılık, medya
planlama ve satın alma ve çoğu pazarlama iletişimi değerlendirmeleri için bir temel
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oluşturmaktadır. Bu model, bütün tüketicilerin satın alma yolu doğrultusunda gittikleri
ölçülebilir bir süreç sunmaktadır. Lavidge ve Steiner savı (pazaryerinde tam olarak
kanıtlanamadığından hala varsayımsal bir modeldir) hemen hemen bütün reklam, pazarlama
iletişimi planlama ve ölçüm çeşitleri için temel sağlamaya devam etmektedir.

14.6.2. Dagmar Modeli (Defining Advertising Goals for Measured
Advertising Response)
Uluslararası Reklamcılar Derneği (Association of National Advertisers — ANA-)
reklamın etkisini ölçme yöntemini geliştirmesi için Russel Colley’i görevlendirmiştir. Bu
dönem Lavidge ve Steiner’in önerdikleri model ile eş zamanlıdır. Dagmar adı verilen ve
İngilizce açılımının baş harflerinden oluşan bu model, ölçülür reklam sonuçları için reklam
hedeflerini tanımlamayı temel ilke olarak almıştır.
Colley’in DAGMAR modelini geliştirmekteki temel dayanak noktası, reklam
ölçümünü, “iletişim etkileri” dediği davranışsal etkilerden ayırmak olmuştur. Colley’e göre
1960’ların pazarındaki bir ürün ya da hizmetin satın alımını gerçekten etkileyen aktivitelerin
birçoğu —fiyat, ürün gelişimi ve kanal aktiviteleri gibi- reklam uygulamacılarının kontrolü
dışında idi. Bu yüzden reklamın sağlayabildiği tek gerçek değer, olası müşteriyi satın almaya
itmek için ikna edici ürün bilgi ya da mesajları dağıtmaktı. Colley, reklamın pazar yerindeki
sonucunu ve etkilerini göstermek ve açıklamak için tutumsal ölçülerin lehine davranışsal
ölçülerin kaldırılmasını savunmuştur.
Reklam sonuçlarını ölçmek için hedefi tanımlamanın önemini vurgulayan Dagmar
modeline göre 6M olarak bilinen ya da 6 nokta yaklaşımı adı verilen bir dizi soru
bulunmaktadır. Bunlar ölçümlemenin amacına ulaşması için gerekli olan unsurları
belirtmektedir. Bu sürecin ögeleri yeni şeyler değildir ama giderek daha dinamik hale gelen
pazarlama iletişimi sisteminde işlemeye devam etmektedir. Bu da daha sistematik bir
yaklaşımı gerekli kılmaktadır.

14.6.3. Ölçülebilir Reklam
Tanımlanması Gerekli Bilgiler

Sonuçlarına

Ulaşabilmek

İçin

• Ürünler (Merchandise) : Satmak durumunda olduğumuz ürün ve hizmetlerin önemli
özellikleri neler?
• Pazarlar (Markets) : Ulaşmak istediğimiz insanlar kim?
• Güdüler (Motives) : Neden satın alıyorlar veya almıyorlar?
• Mecra (Media) : Hedeflenen kitleye hedeflenen mesajı iletme başarısını nasıl
ölçmeyi öneriyoruz?
• Mesajlar (Messages) : İletmek istediğimiz kilit düşünceler, bilgiler ve tutumlar
nelerdir?
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14.6.4. Diğer Ölçüm Modelleri
Etkilerin Hiyerarşisi ve Dagmar modellerinden sonra, reklam etkinliğinin ölçümü ve
değerlendirilmesi üzerinde etkiye sahip olan iki ölçüm modeli daha bulunmaktadır.

14.6.4.1. Longman’ın Marjinal Analiz Yaklaşımı
1970’lerin başında Longman kendi reklamcılık kitabı olan ‘Advertising’i
yayımladığında, bu reklam planlama yaklaşımının önemli bir parçası olan ve bugün
reklamcılığın değerlendirilmesinde önemli bir etkisi olan Marjinal Analizdi. Marjinal Analiz
yaklaşımına göre reklamcılık iki nokta arasında etkili olabilirdi. Bunlar; bir ürün ya da
hizmetin reklam yardımı olmadan ulaştığı satış miktarı ve firmanın verilen üretim
kapasitelerinde olabildiğince maksimum satış düzeyi. Bu durumda reklamın amacı başlangıç
düzeyi ile maksimum satış kapasitesi arasında en iyi sonuçları elde etmekti. Bu yaklaşıma
göre reklam harcamalarının amacı, en az reklam harcamasıyla en iyi satışı elde etmektedir. Bu
sonucu elde edinceye kadar eğriyi yükseltmektir. Bugün birçok reklamcılık modellerinin
kökeni bu yaklaşıma dayanmaktadır.

14.6.4.2. Vaughn’s Foote, Cone ve Belding’in, Grid “Izgara” Modeli
Reklam etkinliğinin ölçümünü etkileyen ikinci etmen, ölçüm tekniğinin kendisi değil;
tutumsal bilgi ve araştırmanın planlama ve tüketici davranışını etkilemekte nasıl
kullanılabildiğiyle ilgili yeni bir yaklaşımdır. Vaughn; yüksek ve düşük tüketici ilgisi ve sağ
beyin/sol beyin farklılığını kapsayan bir tutumsal kesimleme yaklaşımı geliştirmiştir. Foote,
Cone, Belding (FCB) ızgarası adı verilen bu yaklaşım pek çok reklam araştırmacısı tarafından
benimsenmiş ve destek görmüştür. Vaughn dört başlıca reklam planlama stratejisi önermiştir.
Bunlar:
A. Çeyrek Daire: Bilgilendirici (Bilgisel)
B. Çeyrek Daire: Etkilendirici (Etkisel)
C. Çeyrek Daire: Alışkanlık Oluşturma
D. Çeyrek Daire: Kişisel Memnuniyet
FCB ızgarasının önemi reklamcılığı değerlendirmenin yeni bir yöntemini sağlaması
değildir, reklam planlama ve reklam ölçümündeki kesimlerin artan kullanımını
düzenlemesidir. Bu yaklaşım reklam etkilerinin değerlendirilmesi için temel olarak tutumsal
yerinin kullanımı desteğini yaygınlaştırmıştır. Yukarıda sözü edilen tüm bu yaklaşımlar ve
araştırmalar, istatistiki analiz ve izdüşümlere izin veren normal tüketici dağılımına
dayanmaktadır.
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14.7. Pazar Ortamındaki Davranışsal Veri
Hemen hemen bütün reklam planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları, hala,
tüketici tutumlarının tüketici davranışına yol açtığı inancından ortaya çıkan bir çeşit tutumsal
analize ya da değerlendirmeye dayanmaktadır. Bu yaklaşımların dayanak noktası tutumları
anlarsak ve bu tutumları iletişimle değiştirir ya da yönlendirebilirsek, gerçek davranışı da
etkilememiz olanaklıdır gibi görünmektedir. Bu bir hedeftir, bu kuramın pazaryerinde
doğrulanmasının çok zor olduğu kanıtlanmıştır.
1970’lerin ortalarında başlıca tüketici malları, kitlesel pazarlama ve perakende
sistemleri yoluyla dağıtılmakta olan ürünleri tanımlama yöntemi olarak, Evrensel Ürün Yasası
(Universal Product Code, UPC) ürün tanımlama sistemi benimsenmiştir. İlk zamanlarda UPC,
satılan her ürünü açıkça tanımlayan bir genel sayısal sistem sağlamıştır. Daha sonra elektronik
gelişimle ev halkı grupları için satış noktası tanımlama kartları oluşturulmuştur.
Sonuç olarak 1970’lerin sonunda test temelinde başlayarak ve daha sonra ulusal olarak
izdüşümsel çerçevelerde gerçek ürün alımlarıyla tanımlanabilir ev halkları arasında bağlantı
kurmak olanaklı hale gelmiştir. Bilgi kaynakları bu sistemin ilk geliştiricisidir. Bu çabaların
sonucu olarak yeni bir davranışsal veri elde etme ve analiz çağı başlamıştır. Pazarlamacılar
tüketicilerden geçmişte ne satın aldıklarını, ürün hakkında ne düşündüklerini ya da ileride ne
alabileceklerini sormak yerine, şimdi; tüketicilerin ne söylediklerini değil, ne yaptıklarını
gösteren gerçek veriye sahipler. Elektronik veri toplama, depolama ve analiz konusundaki
teknolojik ilerlemeler reklamcılık ölçümünün görünümünü değiştirmiştir.
Yeni elektronik veri sistemlerinin ilk kullanılma nedeni çeşitli gözlenebilir ve
ölçülebilir pazarlama değişkenlerinin tüketici satın alma davranışı üzerindeki etkisini anlamak
ve açıklamaktır. Bilgi sistemleri kapsamlı ve kontrollü pazarları kullanarak tüketicinin
pazarlama ve iletişim değişkenlerine maruz kalışının sıkıca kontrol edildiği yerlerde bir dizi
test depoları ve tüketici panelleri oluşturmuştur. Bu deneyimlerin geliştirilmesiyle birlikte
pazarlama ve iletişim programlarının gerçek etki ve sonucunu ölçmek olanaklı hale gelmiştir.

14.8. Yeni Ölçümleme Yaklaşımlarını Ortaya Çıkaran Nedenler
“Bana yarından bahsetme bugün ne kadar kazandık?”. Bu tüm dünyadaki üst düzey
yöneticilerinin ortak düşünce ve beklentisi olarak görülebilmektedir. Bugün birçok işletme ve
yöneticinin odaklandığı şeyler değişmektedir. Pazardaki pay, kar artışları, yatırımların geri
dönüşümünün ölçümlenmesi, ekonomik değerler, kazanılan değerlerin dönüşümü, üzerinde en
çok kafa yorulan ve çözüm bekleyen başlıca konulan oluşturmaktadır.
Günümüzde pazarlama ve marka iletişiminin etkinliği değerlendirilirken yöneticilerin
olumlu-olumsuz gibi yorumları ve geçerliliği tartışılabilir ölçümlemeler yerine, daha güvenilir
araç ve yöntemlere olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Pazarlama ve marka iletişimi
için daha güvenilir ölçümleme araçları yöneticiler tarafından olduğu kadar pazarlama iletişimi
ve reklam işletmeleri, yönetici ve uzmanlarınca da beklenti listesinin ilk sıralarında yer
almaktadır.
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Global pazarların gelişimi, rekabetin artması, pazar payındaki gücün değişimi,
şirketler evlilikleri vb. pazar ortamında yaşanan pek çok gelişim ve değişim, geleneksel
pazarlama iletişimi ölçüm ve değerlendirme tekniklerini yetersiz kılmaktadır. Yeni
ölçümleme tekniklerine duyulan gereksinim pazardaki değişim ve gelişimden de
kaynaklanmakta olup nüfus artışı, gelir artışı, yeni ürün teknolojilerine verilen önem bunlar
arasında sayılabilmektedir.
Ürün, hizmet ya da düşüncenin pazarlanmasına, ekonomiklik, kalıcılık, optimizasyon
ve kalite standartları açısından bakıldığı zaman, pazarlama iletişiminin planlanması ve
uygulanması sadece reklam ya da halkla ilişkilerle olmamaktadır. Bu yüzden promosyon,
halkla ilişkiler, satış hedefleri vb. entegre edilmesi gerekmektedir. Ölçümlemede temel olarak,
müşterinin iş hedeflerinin konması ve bu iş hedeflerine düzenlenen etkinlikle ne kadar
ulaşıldığının saptanması gerekmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişimindeki gelişmenin
önümüzdeki ana trendi, temel meselesi, ölçümlenebilir projeler oluşturmak ve de bu projeler
sonucunda başarının ve başarısızlığın net bir biçimde ortaya çıkmasını sağlamak olacaktır.
Sorun, günümüzün karmaşık ve çok yönlü pazar ortamında pazarlama ve marka
iletişimi ögelerinin birbirinden ayrılamamasıdır. Çünkü her bir parça beraber çalışmaktadır.
Birbirleriyle ilişkilidirler. Aralarında bir sinerji vardır.
Günümüzde mevcut ölçüm sistemlerinin çalışmamasının bir nedeni de budur. Bunlar
karmaşık iletişim zengini ve interaktif bir pazar ortamı için dizayn edilmemişlerdir. Bu
nedenledir ki kısıtlı kaynakları nasıl kullanacağımız ve bunların geri dönüşümünü nasıl
sağlayabileceğimiz konusunda bazı makul değerlendirme yöntemleri sağlamak için yeni
yaklaşımlara ve yeni kavramlara gereksinim duyulmaktadır.
Önemli olan potansiyel ve muhtemel müşterilerin gerçekleştirilmekte olan pazarlama
ve marka iletişimi etkinliklerini ne şekilde görüp algıladıklarıdır. Onlar pazarlama iletişimi
yöneticilerinin reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler vb. iletişim etkinlikleri yoluyla
gönderdikleri ayırt edememektirler. Bu nedenle ölçümleme sürecinde daha basit, yol gösterici
ve başarıyı ekonomik açıdan da değerlendirebilen yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır.
Yeni pazaryeri ortamında yeni ölçüm yaklaşım ve yöntemlerine gereksinim vardır.
Söz konusu etmenler dış ve iç etmenler olarak iki başlık altında incelenebilir.

14.8.1. Dış Etmenler
Yeni ölçümleme gereksinimini ortaya çıkaran dış etmenler başlığı altında bilgi
teknolojisi yönetiminin gelişimini, global yatırımların artmasını, tüketicinin değişimini,
medya sistemleri patlamasını, pazar ortamındaki güç dengesinin değişimini saymak
olanaklıdır.

343

14.8.2. İç Etmenler
Yeni ölçüm yaklaşım ve yöntemlerine gereksinim duyulmasına yönelik içsel
etmenleri; günümüzdeki ölçümleme sistemleri, sınırlı bütçe kaynakları başlıkları altında ele
alıp değerlendirmek olanaklıdır.

14.9. Teknoloji Ve Veri Tabanı Pazarlaması
Geleneksel satış odaklı pazarlama yaklaşımında, müşteriler hakkında bilgi sahibi
olmak hem şimdiki kadar önem taşımamakta, hem de teknoloji anlamında olanaklı
görülmemekteydi. Oysaki işletmelerin pazarlama iletişimi yöntem ve teknikleriyle ulaşmaya
çalıştıkları hedef kitleleri hakkında verilerin toplanması, depolanması, saklanması ve
değerlendirilmesi günümüzün modem pazarlama anlayışının temelini oluşturmaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişimindeki müşteri odaklı yaklaşım müşterilere ilişkin her
türlü bilginin işletmeler tarafından değerlendirilmesi gerekliliğinin önemini vurgulamakta ve
veri tabanı pazarlama sisteminin oluşturulmasına büyük önem vermektedir. Veri tabanı
pazarlama sistemiyle elde edilecek bilgiler işletmenin ürün ve hizmetlerine artı bir değer
katmaktadır.
Veri tabanı, yerlerin bilgisayarda yeniden geri almak üzere toplanmasıdır. Pazarlama
veri tabanı ise; şirketin amaçlarını başarabilmesi ve bu amaçları doğrultusunda daha iyi karar
vermek için tüketicilerin isimleri, adresleri ve satın alma alışkanlıkları gibi pazarlarla ilgili
bilgilerin elde edilmesi ve verilerin toplanması olarak tanımlanmaktadır.
Müşteri ilişkileri yönetiminin temel noktası, veri tabanı pazarlamasının gelişimidir.
Veri tabanı pazarlama sistemi birçok açıdan bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının
arkasındaki itici güç konumundadır. 1990’lı yıllarda veri tabanı yönetimindeki hızlı gelişme
şirketlerin binlerce müşteriyle coğrafi sınırlar olmadan iki yönlü bir iletişim kurmasının
sağlayan yeni ufuklar açmıştır. Veri tabanı pazarlaması, bu anlamda, var olan ve olası müşteri
bilgisi, rakip işletmelerin bilgisi ve firma içi bilgiye dayanan müşteri ilişkileri yönetimine
interaktif bir yaklaşımdır. Veritabanı, doğrudan yanıt pazarlama, bilgisayar yardımlı satış
desteği için bilgi sağlamak, müşteri bilgisini ve hizmet sistemlerini desteklemek için
kullanılmaktadır.
Kotler ve Armstrong’a göre müşteri veri tabanları; bireysel müşteriler ya da
olasılıklarla ilgili, organize edilmiş, kapsamlı, içinde coğrafik, demografik, psikolojik ve
davranışsal bilgilerin bulunduğu verilerdir. (Aktaran Başok Yurdakul, 2006:217)
Stratejik açıdan veritabanının rolü pazarlamacının hedef müşterisini tanımlamasına ve
müşteri ile pazarlamacı arasında sürekli bir ilişki kurulmasına yardımcı olmasıdır. Bu
noktada, veri tabanı pazarlamacının istihbarat sisteminin kalbi durumundadır. Pazarlamacıya
ürünü ve müşterisi arasında ilişki kurulmasında ve hedef müşteri bölümüyle iletişime
geçilmesinde yol göstermektedir.
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14.9.1. Veri Tabanlı Pazarlamanın Amaçları
• Veri tabanını geliştirme konusundaki temel amaç, pazarlama bölümüne, müşteri
verilerinin ilgili bölümlerine ulaşarak, en uygun ilişki yönteminin belirlenmesidir.
• Veri tabanları aracılığıyla, müşterinin kredi durumunu incelemek olanaklıdır.
• Veri tabanı, pazar planlamacıları için etkili bir araçtır. Sas, ramis, spss ve focus gibi
bir takım bilimsel temelli programların kullanılması, veri tabanının alt kümelerine de
ulaşılmasını sağlamaktadır.
• Yeni ürünlerle birlikte, yeni tabloların yaratılması da söz konusu olabilir. Müşteri
veri tabanının belirli bazı bölümlerine bakılarak müşteri profili elde edilebilecektir.
• Büyük pazarların yeni bölümlere ayrılması, tüketicilerin artan gelirleri ile gereksinim
dışı yeni ürünler istemeleridir. Bunun dışında, satıcılar daha da uzmanlaşmakta, ve ürün
hakkında değişik kaynaklardan daha fazla bilgi elde etme çabası içerisine girmektedirler.
• Müşteri ile bireysel bir diyaloğa girildiği zaman, değişik tepkiler belirlenmektedir.

14.9.2. Müşteri Veri Tabanı Kullanım Alanları ve Yararları
• En fazla getiriyi sağlayacak müşteri grubunun belirlenmesine olanak tanımaktadır.
• Yeni müşteriler getirir.
• Değişik pazar dilimleriyle değişik iletişim kurma şansı oluşur.
• Satış sonrası memnuniyetin desteklenmesine olanak tanır.
• Aynı kitleye hitap eden ürünlerin satışı için bir şanstır.
• Promosyona duyarlı kitlenin anlaşılmasına olanak sağlar.
• Var olan dağıtım kanalının daha etkin kullanımının yanı sıra yeni kanal alternatifleri
ortaya çıkabilir.
• Rakiplerin firmanın pazarlama çabaları hakkında bilgi elde etmesi zorlaşır. Çünkü
firma müşterileriyle bireysel düzeyde iletişime geçmektedir.
• Pazarlama fonksiyonunun elde ettiği sonuçlar ölçülebilir ve hesaplanabilir.
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Veri tabanı pazarlamasının işleyiş biçimi
Kaynak:, Osman Gök, 1998:.62’den Aktaran Başok Yurdakul, 2006: 219.
Ancak bilgiye dönüştürülebilecek durumda bir veri tabanından söz edilebilir. Tüketici
adreslerini genişletmenin en kolay ve en değerli yolu, bireylerin satın alımlarını kendi
dosyalarından kayıda sokmaktır. Bu, “Bay ve bayan x ne almıştı?”, “Her ziyaretlerinde
ortalama ne kadar harcadılar?” ve “Ne kadar sıklıkla satın alıyorlar?” gibi sorulara yanıt
verebilir. Bu sorular yanıtlandığında müşterileri en az üç kategoriye ayırmak olanaklıdır: Çok
kazançlı, Biraz kazançlı ve Pek kazançlı değil.
Veri tabanlarından yararlanmanın en önemli nedenlerinden biri de pazarlama ve
iletişim etkinliklerinin elde edilen sonuçlarla yeniden uyumlu hale getirilmesi ve dolayısıyla
bütünleşik pazarlama iletişiminde kullanılan birbirine bağımlı kapalı sistemde ölçüm ve
hesaplama yapabilme olanağını yaratmasıdır.
Bugünün veri tabanları basit adres listelerinden çok daha fazlasını ifade etmektedir.
Hesaplama gücü; hizmet ve satış verileri, satın alma kayıtları, tutumsal ve davranışsal veri
gibi büyük miktardaki verilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesi olanağını
sağlamaktadır. Veri tabanlarında depolanan ve birbirileriyle ilişkilendirilen veriler olmadan
bütünleşik pazarlama iletişimi etkinliklerinin ve yapılan yatırımların geri dönüşümünün
ölçümlenmesi olanaklı değildir.
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14.10. Yeni Teknolojinin Getirdiği Ölçüm Konuları
Pazarlama çaprazıyla birleşen bilgi teknolojisindeki ve pazar gücündeki kayma, bir
işletmenin ürünlerini ya da hizmetlerini şimdi ve gelecekte nasıl ve hangi yolla pazarlaması
gerektiğini belirlemektedir. Birinin firmasını pazarlama çaprazına yerleştirmek, pazarlama
organizasyonunun, bilgi teknolojisindeki kaymayı yerleştirmek için ne kadar hızlı ve ne kadar
çok değişmesi ya da adapte olması gerektiğini belirten bir zaman tablosu sağlamaktadır.
Günümüzün pazar ortamında, bugün ve yarın için pazarlama ve marka iletişimi ölçüm
sistemi oluşturmak konusunda çözümlenmesi gereken başlıca altı ölçüm konusu
bulunmaktadır. Bunlar:
1. Sınır Dışından Sınır İçine
2. Bütünleşik Pazarlama ve Marka İletişimi Ölçümü
3. Gerçek Pazaryeri Davranışları
4. Devam Eden Ölçüm Gereksinimleri
5. Bireysel ve Ev Halkı Ölçümleri
6. Finansal Etki Tartışmaları

14.11. Geleneksel Pazarlama İletişimi Ölçümleme Yöntemleri
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de işletme yöneticilerinin karşı karşıya kaldıkları en
önemli sorunlardan biri günümüzün yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına kısıtlı
işletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıdır.
Ekonomik, politik, teknolojik, sosyo-kültürel ve diğer alanlarda yaşanan olağanüstü
değişim ve gelişim, günümüzde karar almayı giderek daha önemli ve daha zor bir eylem
haline getirdiğinden, doğru ve zamanında karar alma işletmeler için artık yaşamsal önem
taşımaktadır. Yöneticiler kısıtlı kaynaklarını en etkin biçimde kullanmak adına bir kontrol
mekanizmalarını işletmekte ve bu amaçla da araştırmalardan yararlanmaktadırlar.
Araştırma, doğru bilgiler ve ilkeler bulmak amacı ile bir konu ya da sorunun sistemli
ve yansız bir biçimde incelenmesidir. Pazarlama araştırmaları türlerinden olan reklam, halkla
ilişkiler vb. pazarlama iletişimi araştırmalarında da amaçlanan, bu konularla ilgili olarak
yöneticilerin etkin kararlar almalarını sağlamak ve elde edilen veriler doğrultusunda yeniden
düzenlemeye giderek, geri besleme mekanizmasından yararlanmaktır. Pazarlama iletişimi
araştırmalarıyla, hedef kitlelere reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış vb. etkinliklerle
gönderilen mesajların tüketiciler üzerindeki etkilerini saptamak ve işletmenin bundan sonraki
pazarlama iletişimi çabalarını bu doğrultuda düzenlemek amaçlanmaktadır.
Pazarlama iletişimi araştırmaları niteliksel ve niceliksel araştırmalar olarak ele
alınabilir. Bu konuda öncülüğü reklam araştırmaları yapmıştır. Diğer pazarlama iletişimi
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araştırmaları da geçen süreç içerisinde gelişmiştir. Araştırmaların bir bölümü hedef kitle
özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanırken, bir bölümü de uygulanan
pazarlama iletişimi etkinliklerinin hedef kitleler üzerindeki etkisini ölçmek için
kullanılmaktadır.
Geleneksel pazarlama iletişimi ölçümleme araştırmaları daha çok hedef kitlelerin
duygu ve düşüncelerini ölçmeye çalışan tutum ölçümlerine dayanmaktadır. Etkilerin
Hiyerarşisi modeline göre tüketicilerin hangi aşamada olduklarını belirleyen ve zihinsel
olarak o markayı/ürünü/hizmeti nasıl konumlandırdıklarını belirlemeye çalışan ölçümleme
araştırmaları ağırlık kazanmıştır.
Pazarlama iletişiminde kullanılan ölçümleme araştırmalarını niteliksel (kalitatif) ve
niceliksel (kantitatif) olarak değerlendirmek olanaklıdır.

14.11.1. Araştırma Türlerinin Özellikleri Ve Yöntemleri
14.11.1.1. Niteliksel (Kalitatif) Araştırma
Niteliksel araştırma yöntemi kişilerin bir ürün, reklam ya da şirket hakkında neler
hissettiklerini konu almaktadır. Bu yaklaşım niceliksel araştırmadan çok daha derinlemesine
olduğu için denek sayısı da daha az olmaktadır. Niceliksel araştırma genellikle araştırmacılara
kişilerin sergiledikleri davranışın nedenleri hakkında bilgi verir, ancak bunlar öznel görüşler
olduğu için sayısallaştırmaları zor olmaktadır.
Niceliksel bir çalışma yapmadan önce niteliksel bir çalışma sürdürmek sıkça rastlanan
bir durumdur. Böylelikle sorunun boyutları belirlenir ve araştırmacı daha sonra bir anket
aracılığıyla niteliksel çalışmada yapılan önermelere kaç kişinin katıldığını öğrenebilir.
Niteliksel yani kalitatif araştırmanın amacı tüketicinin zihnindekini anlamaktır.
Genelde kişinin bakış açısının ne olduğuna ulaşabilmek ve perspektifi hakkında güvenilir
bilgi edinebilmek amacıyla başvurulur. Kalitatif araştırma, daha çok doğrudan gözlenemeyen
ve ölçümlenemeyen şeyler hakkında bilgi edinme amacına yöneliktir.
Duygular, düşünceler, niyetler ve geçmişte ortaya konulan tutumlar kalitatif veri
toplama yöntemi ile anlaşılmaya gayret edilen konuların başında gelmektedir. Diğer yandan
kalitatif yöntem, henüz yeterli ölçüde bilgiye sahip olunamayan bir konuda derinlemesine bir
kavrayış geliştirebilmek amacıyla da kullanılmaktadır. Deneklere doğrudan soru yöneltmenin
tepkiyle karşılanabileceği hassas konularda da kalitatif yöntem sıkça başvurulan bir araştırma
yöntemi konumundadır.

14.11.1.2. Niteliksel Yöntemin Özellikleri
1. Keşfe yöneliktir:
• Sorunu daha ayrıtılı olarak tanımlamaya olanak sağlar,
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• Kantitatif (niceliksel) bir araştırma öncesinde test edilmesi gereken hipotezlerin
belirlenmesine yardımcı olur,
• Yeni ürün ve hizmet konseptlerinin, sorun çözümlerinin, ürün özelliklerinin
geliştirilmesine katkıda bulunur,
• Yeni ürün konseptlerine yönelik tutumların saptanmasını sağlar,
• Kantitatif soru formunun pre testi işlevini görür.
2. Oryantasyona yöneliktir:
• Tüketicinin bakış açısının ve dilinin öğrenilmesini sağlar,
• Araştırmacıyı aşina olmadığı bir konuda( tüketicinin gereksinimlerine, tatmin
seviyesinin ve gerekçesinin ne olduğuna, kullanım alışkanlıklarına ve karşılaşılan sorulara
ilişkin) eğitir.

14.11.1.3. Niteliksel (Kalitatif) Araştırma Yöntemleri
Bu yöntemler, mini gruplar, focus gruplar, derinlemesine görüşmeler başlıkları altında
ele alınabilir.
Bu ölçümleme yöntemlerinden işlem öncesi, sırasında ve sonrasında yararlanmak ve
sonuçlarını değerlendirerek düzenlemelere gitmek olanaklıdır. Bunlara pretest, during test ve
posttest adı verilmektedir.
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Yukarıdaki niteliksel (kalitatif) araştırmalarda kullanılan ölçümleme yöntemleri
görülmektedir.
Kaynak: Jim Blythe, Pazarlama İlkeleri, Çev: Yavuz Odabaşı, Bilim Teknik
Yayınevi, İstanbul, 2001: 95-97’den Aktaran Başok Yurdakul, 2006:230-231

14.11.1.4. Nicel (Kantitatif) Araştırma
Nicel araştırma yöntemi sayısal olarak ifade edilebilen alanlarla ilgilenir. Bu tür
araştırmalar araştırmacılara, örneğin, sabahları çay içenlerin oranını, yaşlarını ve mesleklerini
verebilir. Ancak niçin çayı kahvaltıya tercih ettikleri yönünde bir bilgi vermez. Nicel
araştırmalarla amaçlanan, istatistiksel sonuçlara ulaşabilmektir. Sayısal veri elde edebilmek
için kullanılan araştırma yöntemlerinden en sık başvurulanı anketlerdir.
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14.11.1.4.1. Nicel (Kantitatif) Araştırma Yöntemleri
14.11.1.4.2. Anketler
Bu teknik halen sayısal veri toplamada en çok kullanılan tekniktir. Anketler deneklerin
davranışları ve niyetleri hakkındaki gerçekleri ortaya koyabilir, konular ve düşünceler
hakkındaki görüşleri aydınlığa çıkarabilir ve bazen de deneklerin hareketleri ve görüşleri
hakkındaki yorumları ortaya çıkarabilir.

Anket Teknikleri
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Kaynak: Jim Blythe, Pazarlama İlkeleri, Çev: Yavuz Odabaşı, Bilim Teknik
Yayınevi, İstanbul, 2001: 98-99’dan Aktaran Başok Yurdakul, 2006:234

14.11.1.5. Sonuçların Analizi
Analizin üç aşaması vardır:
1) Düzenleme, tutarsız- bozuk cevapları ayıklama;
2) Tablolaştırma, değişik cevaplan toplayıp tablolar oluşturma;
3) Yorumlama, sayıların ne anlama geldiğini açıklama.

14.11.1.6. Niteliksel Veri Analizi
Son dönemlere kadar niteliksel verilerin analizi büyük oranda araştırmacının yargısını
bağlı idi. Geleneksel yaklaşımda odak grupları ya da derinlemesine mülakatlarda yapılan ses
kayıtlarının çözümlemeleri yapılır ve öne sürülen düşünceleri destekleyici alıntılar yapılarak
bu düşüncelerin hepsi hakkında bir yargıya varılırdı. Bu yöntem sayısal yöntemlerin ağırlığını
taşımadığı için eleştirilmiştir. Bilgisayarların yaygınlaşmasıyla niteliksel verilerin analizi
kolaylaşmıştır.

14.11.1.6.1. Niteliksel Veri Analizini Yapabilecek Programlar
• Sözcükleri bulma.
• Metinlere anahtar sözcük ya da kod vermek.
• Kategorileri birleştirmek.
Verilerin sunumu sayısal değildir. Yapılan yorumlara bir yüzde getirmek uygun
olmaz, çünkü örneklem küçüktür ve anahtar sözcük ve kod uygulaması da kesin bir işlem
değildir. Tipik olarak niteliksel veri analizi sonuçları bir matriks ya da bir ağ şeklinde ortaya
çıkar. Matriks, kolon ve sütun olarak ayrılan iki listenin karşılaştırıldığı bir tablodur; ağ ise
kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren bir şekildir.

14.11.1.6.2. Niceliksel Veri Analizi
Niceliksel veri analizi de düzenleme, tablolaştırma ve yorumlama formatındandır.
Verilen tablolaştırma daha araştırmanın tasarımı aşamasında düşünülmelidir. Çoğu zaman
anketin analiz edilmesi olanaksız görünüp, projelerin gerçekleşememesi bu tasarımın önceden
yapılmamış olmasındandır. Normalde veriler önceden tablolaştırıldığında araştırmacı hangi
tipte katılımcının hangi tipte sorulan cevaplayıcını bilebilir. Örneğin meşrubat tüketimi
konusunda yapılan bir araştırma, katılımcıların %40’ımn haftada en az dört kere, %5’inin de
her gün meşrubat satın aldığını gösterebilir.
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Araştırmacının bu aşamadan sonra yapması gereken ne tür katılımcıların bunu
gerçekleştirdiklerini, ortak noktaların neler olduğu konusunu tanımlamaktır; katılımcıların
hepsi genç midir? Gelirleri nedir? Hangi gazete ve dergileri okumaktadırlar? Böylece
pazarlamacılar pazarın o bölümünü hedefleyebilirler.
Niceliksel analizlerin getirdiği sorunlardan biri bilginin ne kadar güvenilir olduğunun
belirlenmesidir. Toplam kitleye oranla çok az sayıda kişiye anket uygulandığı için hatalar
kolayca katlanabilir. Örneklem ne kadar büyük olursa o kadar güvenilir olur, araştırmacı ne
kadar kendinden emin olursa, veriler de kitle içindeki durumları o kadar gerçek yansıtabilir.
Reklama benzer olarak halkla ilişkiler etkinliklerinde de benzer araştırma ve
ölçümleme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Hedeflerin belirlenmesi aşamasından sonra,
plan ve program yapıldıktan sonra, etkinlik listesine karar verilir. Ulaşılan ve uygulanan her
hedef yazılır ve ölçümlenir hale getirilir. Buna göre etkinlikler geliştirilir. Sistematik ve yazılı
bir hedef ölçümü, kuruluşun karar verme düzeyindeki yöneticileri için çok önemli bir yol
göstericidir. Bütün bu ölçümleme sonuçlarına göre kuruluş misyonunu gözden geçirir.

14.11.1.7. Hazırlık Döneminde Kullanılan Teknikler
• Var olan verinin analizi (Analysis of existing data)
• Benchmark araştırması (Benchmark research)
• Hedef grup tartışmaları (Focus group discussions)
• Pilot anket (Pilot questionnaire)
• İletişim değerlendinnesi (Communication audit)
• Geçmişte yaşanan olayların değerlendirilmesi (Review of case studies)
• Okunabilirlik testi (Readabilty test)
• Uzman denetlemesi (Expert review)
• Kamuoyu araştırmaları (Survey of publics)
• Network analizi (Network anaiysis)

14.11.1.8. Ara Dönemde Kullanılan Teknikler: Geliştirme (Output)
Ölçümleri
• Dağıtım istatistikleri (Statistics of distribution)
• Medya gözetimi (Media monitoring)
• Medya içerik analizi (Media content analysis)
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• Hedef kitle analizi (Audience analysis)
• İstatistiki analiz (Statistical analysis)
• Tepki dereceleri (Responce rates)
• Malzemeyi kodlama (Coding material)
• Tutum ve imaj çalışmaları (Attitude and image studies)
• İletişim denetimi (Communication audit)
• Kuruluş kültürü çalışması (Organisational culture study)
• Şikayetlerin analizi (Analysis of complaints)

14.11.1.9. Sonuçların Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Kullanılan
Teknikler
• Hedef grup tartışmaları (Focus group discussions)
• Ayrıntılı röportajlar (ln-depth interviews)
• Anketler (Surveys)
• Pre ve post testler (Pre and post tests) —
• Kesintisiz bilgi toplama (Unobtrubsive data collection)
• Örnek deney çalışmaları (Quası-experimental study)
• Aktivite sonuçları (Aktivity outcome)

14.12. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ölçümleme Süreci
IX. A. Ölçümleme İçin Gereken Unsurlar
1. Mantıklı Seçimler: Davranış ve Finansal Etki
2. Sonuçlar: Etkileyicilik
3. Fonksiyonel Aktiviteleri Ölçme
4. Ölçüm Mantığı: Marka Kontaktları
5. Gelir Akışları ve Müşteri Yatırımları
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14.13. Pazarlama Ve Marka İletişiminde İç İletişimin Önemi
Son dönemlerdeki araştırmalar; marka kontaktları ve iletişim ögelerinin genellikle
işletmenin, ilk ve dahili işlemler üzerinde büyük etkisi olan iç sistemleri ve personeliyle
iletildiğini göstermektedir.
İç sistemlerle ve içsel olarak oluşturulmuş iletişim
(a) Ürün ya da hizmeti hem üreten hem ulaştıran ya da devam ettiren insanlar,
etkinikler, ögeler ve yöntemler
(b) Ürün ya da hizmetin müşteriler tarafından kullanımını ya da kazancı desteklemek
ya da arttırmak için düzenlenen etkinlikler
(c) Organizasyonun pazarlama planları, programları ve etkinliklerini destekleyen ve
hızlandıran etkinlikler.
Bir işletmenin çalışanları ve dağıtım kanalı elemanları da dahil olmak üzere her biri
işletmenin ve markanın imajının oluşturulmasında büyük role sahiptir. Çalışanların
kendilerini kurumun bir parçası olarak kabul etmeleri ve buna uygun olarak davranmaları son
derece önemlidir. Santralın telefona bakış biçimi, kapıdaki bekçinin ya da müşteri ilişkileri
elemanının müşterilere davranış biçimi vb. hepsi birden müşterilerin işletme ve markayla
ilgili algılamalarını etkilemektedir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı, müşterilerin marka ve işletmeyle ilgili
algıladıkları her şeyi kapsadığına göre, aynı zamanda çalışan ve işçi ilişkilerini, yatırımcı
ilişkilerini, hükümet ilişkilerini, kriz ve risk yönetimini, müşteri ilişkileri yönetimini ve etkili
iletişimin önemli bir başarı etmeni olduğu diğer yönetim biçimlerini de içermelidir. Birçok
hedef kitleyle ve özellikle kurumun çalışanlarıyla da bireysel temelde ilgilenilmesi gereği,
bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinde ortaya çıkan en temel değişimi göstermektedir.
Geleneksel dış iletişim yaklaşımlarıyla birlikte, iç personel tarafından iletilen marka
iletişim etkinlilerinin ve marka bağlantılarının bu ilavesi aynı zamanda herhangi bir yatırım
kazancı (Return-on-Investment) ölçümü ya da hesabını çok karmaşıklaştırır. Önerilen yeni
yaklaşım, iç iletişim değerini hesaplamaktadır. Bu yüzden, herhangi bir ölçü yöntemi ya da
sisteminin, marka iletişim programlarının toplam pazaryerinde nasıl iletildiğini hesaba
katması önemlidir. Bu yaklaşım, şu anda var olandan bütünüyle. Aşağıdaki şekil ve sonraki
şekil marka iletişimi ile ilgili bu yaklaşım ile geleneksel yöntemler arasındaki farkı
göstermektedir.
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Geleneksel Dış Marka İletişim Sistemi
Kaynak: Schultz, Walters, 1997:.60’dan Başok Yurdakul, 2006: 252.
Yukarıdaki şeklin yansıttığı gibi, güncel ölçüm sistemleri, sadece dış hedef kitlelere
yöneltilen sınır dışı (dış kaynaklı) iletişim programlarının etki ve sonucunu ölçmek için
planlanmıştır. Pazarlamacı genellikle sürecin kontrolü altındadır; bu, sunulan ya da iletilen
mesajları ve uyarıcıları kapsamaktadır. Bu, bir reklamcının birçok müşteriyle ve olası
müşteriyle konuşmaya çalıştığı doğrusal bir sistemdir. Ayrıca, sadece bir doğrultuda, sınır dışı
olarak akmaktadır. Yaklaşım rekabetsel etkilerin olmadığını ve müşterinin ya da olası
müşterinin karşıladığı hemen hemen her şeyin pazarlama organizasyonu tarafından
geliştirileceğini, planlanacağını ya da iletileceğini varsaymaktadır.
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21. Yüzyıl Marka iletişim Sistemi
Kaynak: Schultz, Walters, 1997:s.61’den Aktaran Başok Yurdakul, 2006: 255.
Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, marka iletişiminin “dıştan içe” analizini
kullanmak, müşteri ya da olası müşterinin, genellikle bütün yönlerden gelen çeşitli marka
bağlantılarını sağlayan sistemin merkezinde olduğunu onaylamaktadır. Modelin sağ tarafında
gösterildiği gibi, marka iletişim öelerinin bazıları pazarlama organizasyonunun dışındaki
kaynaklardan gelir bunlar pazarlama organizasyonunun normal olarak az kontrol ettikleridir.
Bunlar, bağımsız medya raporlarını ve haber hikayelerini (news stories), tüketici yandaşlarını,
arkadaşları, komşuları, hükümeti veya düzenleyici organizasyonları kapsayabilir.
Modelin sol tarafında, müşteri ya da olası müşteriler pazarlama organizasyonu
tarafından kontrol edilen mesajlardan ve uyarıcılardan etkilenir. Bunlar ikna edici
promosyonel programlar olarak planlanır, iletilir ve müşterilere ya da olası müşterilere
yönlendirilir. Bu mesaj ve uyarıcılar, birlikte düzenlenmiş kaynaklardan değil, iki paralelden
gelir. Birincisi, mesajları ve dürtüleri hazırlayan ve dış medya sistemleriyle dağıtan pazarlama
ve satış gruplarıdır. İkincisi ise, iç kaynaklar tarafından iletilen ayrı, genellikle
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düzenlenmemiş ve çoğu durumda ilgisiz marka iletişim paketleridir. Bunlar, müşterilerle ve
olası müşterilerle dolaylı bağlantısı olan insanları ve ögeleri kapsamaktadır.

14.14. Pazarlama Ve Marka İletişimi Ölçüm Sisteminin Planlanması
Pazarlama ve marka iletişimi ölçüm sisteminin planlanmasında var olan ve olası
müşteri tepkilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Var olan ve
olası müşterilerin neye önem verdikleri bilinmediği sürece içe ve dışa yönelik pazarlama ve
marka iletişimi programlarını uygulamak ve ölçümlemek güç olacaktır.
Bir pazarlama ve marka iletişimi ölçümleme sistemini planlayabilmek için,
ölçümlemede temel oluşturacak bir takım emenlerin varlığı son derece önemlidir. Pazarlama
ve marka iletişimine yapılan yatırımların geri dönüşümünü (ROI- Return On lnvestment)
etkili bir biçimde ölçmek için, geleneksel pazarlama iletişimi yaklaşımlarının tersi olarak;
pazarlama iletişiminin odak noktasını oluşturan var olan ve olası müşteriden başlanmaktadır.
Bütünleşik pazarlama ve marka iletişimlerinin ölçümü ile hedeflenen söz konusu etkinliklerin
müşteriler üzerindeki davranışsal tepkisini saptamak ve bununla birlikte iletişim
yatırımlarının geri dönüşümünü belirlemektir.
Pazarlama ve marka iletişimine yapılan yatırımların geri dönüşümünün ölçümlenmesi
süreci uzun yıllar araştırmacıların ilgi odağı olmuş, bu süreç içerisinde ölçümleme
aşamalarının gelişimine destek olarak yedi önemli etmen ortaya konulmuştur:
1. Ölçüm takımı
2. Davranışsal veri tabanları (Bilgi bankası)
3. Birbirine bağımlı kapalı sistem
4. Tüm pazarlama ve marka iletişim etkinlerin denetimi
5. Ürün/hizmet/markanın finansal analizi
6. Ölçüm için karar yönetimi
7. Standartlaştırılmış bir ROI (Yapılan yatırımların geri dönüşümü) süreci

14.14.1. Bütünleşik Ölçüm Planlama Süreci
Bütünleşik ölçüm planlama aşamalarının her bir adımı bir diğerine bağlanmakla olup,
ancak süreç tamamlandığında yaklaşık bir ölçüm yolu belirgin hale gelmektedir. Bu sistem
tüm organizasyonlar için bir şablon niteliğinde olmayıp, her bir organizasyonun kendisine
adapte etmesi, geliştirmesi için tasarlanmış ve ortaya koyulmuştur.
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Bütünleşik Ölçüm Planlama Sürecinin Beş Aşaması
Kaynak: Schultz, Walters, 1997:79’dan Aktaran Başok Yurdakul, 2006: 266.
Yukarıdaki şekil de belirtilen aşamalar bütünleşik ölçüm planlama süreci için bir
çerçeve oluşturmaktadır. Bir organizasyon sözü edilen beş aşamayla ilgili verilere sahip
olmak yoluyla bu yaklaşımı adapte edebilmekte ve tahminlerde bulunabilmektedir. Sözü
edilen bu beş basamaklı ölçüm planlama modeliyle amaçlanan, bütün markalar,
organizasyonların ölçümleri için sabit, basmakalıp bir yaklaşım sağlamak değildir. Aksine
Don Schultz ve Jeffrey Walters tarafından geliştirilen bütünleşik ölçüm planlama süreciyle
amaçlanan, dünyanın herhangi bir yerindeki bir işletmeye de adapte edilebilen bir sistem
geliştirmektir.
Beş aşamalı bütünleşik planlama süreci, (Five Step Integrated Measurement Planning
Proces’s) ölçüm sistemi için temel yapı oluşturan koordineli ve sistematik bir planlama
yöntemi olarak yapılandırılmıştır. Bu planlamaya uygun bir biçimde ortaya koyan bir
pazarlama ve marka iletişim programı ölçülebilmekte, değerlendirilebilmekte ve yatırımlar
ayarlanabilmektedir.
Sözü edilen bu bütünleşik ölçüm planlama süreci devamlı gelişim içinde olan bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda gelecekteki pazarlama ve marka iletişimi etkinliklerinin değerini
arttırmak ve geliştirmek için geçmişteki deneyimlerden yararlanmaktadır. Bu planlama süreci,
dinamik bir pazar ortamına yönelik dinamik bir ölçüm yaklaşımıdır.

14.14.2. Bütünleşik Ölçümleme Planlama Süreci Birbiriyle Bağlantılı
Beş Aşama
1. Aşama: Davranışsal verilerden müşteri analizi ve değerlendirmesi
2. Aşama: Bütünleşik pazarlama finansal analizi ve planlama
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3. Aşama: Bütünleşik iletişim planlama aşaması
4. Aşama: Bütünleşik pazarlama ve marka iletişim programları ve müşteriye yapılan
yatırımların geri dönüşümünün ölçümü için tablo (spreadsheet) yaklaşımı
5. Aşama: Pazarlama ve marka iletişimi için sınırlı kurumsal kaynakları bütçeleme ve
dağıtma

14.14.3. Ölçüm Süreci ve Zamanlama
Pazarlama ve Marka iletişimi ölçüm sistemini geliştirmek için son iki adım
gerekmektedir. Bunlar; (a) Dördüncü Adım — yatırılmış fonların kazancının hesaplanması
ve; (b) Beşinci Adım — bir çeşit bütçeleme ve dağıtım sürecidir. Ayrıca, marka iletişiminin
yürütülmesi gereken zaman tablosu ya da periyot da göz ardı edilmelidir.
1. Temel Konu: İletişim ya da Finans
2. Marka İletişimi Zaman Tabloları
3. Marka İletişimini İş-Oluşturma ve Marka — Oluşturmaya Ayırmak (BusinessBuilding and Brand- Building)

14.14.4. Müşteri Sadakatini Ölçme
Marka sadakatinin bir çok tanımı vardır. Fakat bazı temel ögeler sadakat ve müşteri
tutmayı ölçmek için yapı sağlamaktadır. Önemli ölçüler marka türüne göre değişirken genel
olarak bizim amaçlarımıza göre tanımlanabilirler.
Bu ölçüler:
• Talep Payı
• Satın Alma Oranı
• Sınıf Olarak ve Toplam Olarak Müşteri Tutma
• Müşteri Savunması
• Fiyat Esnekliği
• Müşterinin Değiştirme Maliyetleri ve Rekabete Dayalı Giriş Bariyerleri
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14.14.5. Müşteri Değeri Kavramı

Kaynak: Schultz, Walters, 1997:146’dan Aktaran Başok Yurdakul, 2006: 300.
Önemli olan müşterileri önce değerlerine göre ardından gereksinimlerine göre
farklılaştırarak gruplara ayırmaktır. Ancak bu noktada bilinmesi gereken yaşam boyu müşteri
değerinin ancak tahmini olarak ele alınıp değerlendirilebileceğidir. Üç tip müşteri değerinden
söz edilebilir:
1. En değerli müşteriler (Most Valuable Customers MVC- Hedef: Elinizde tutun)
2. En hızlı büyüyebilen müşteriler (Most Growable Customer MGC- Hedef: Büyütün)
3. Sıfırın altındaki müşteriler (Below Zero BZ- Hedef: Fiyatı rasyonelleştirin ya da
terk edin)
En değerli müşteriler işletmeler arasında kaymak tabaka olarak da adlandırılan ve bir
işletmeye en çok gelir akışı sağlayan, sadakati büyük önem taşıyan gruptur. İkinci grup
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müşteriler, büyüme potansiyeli son derece fazla olan ve daima kontrol altında tutulması
gereken gruptur. Üçüncü müşteri tipi ise sıfırın altındakiler olarak tanımlanmaktadır. Bu
grubun işletmeye kattıkları değer negatiftir.
Müşterileri farklılaştırmanın önemi, her bir müşteri grubunun değerini bilmek ve bu
yolla müşteri gruplarına diğerlerine göre farklı pazarlama iletişimi kombinasyonlarıyla
ulaşmaktır. En karlı grubunun ve diğer grupların analiz edilmesiyle hangi müşteri grubunun
ne tür pazar değişkenlerine yanıt verdiğini saptamak olanaklıdır. Bu aşamadan elde edilen
verilerle, işletme her bir gruba ya da pazara göre farklı pazarlama etkinlikleri hazırlayabilir ve
pazarı tümüyle tanımlayabilir.

14.15. Pazarlama Ve Marka İletişimine Yapılan Yatırımların Geri
Dönüşümünün Ölçümlenmesı Sürecinin Değerlendirilmesi
Pazarlama ve marka iletişimi programlarının işletmeye geri dönüşümünün yarattığı
etkiyi ölçmek ve değerlendirmek için pek çok yeni kavram ve yaklaşım gündeme getirilmiştir.
Bütünleşik pazarlama ve marka iletişimi ölçümleme sürecinin temel dayanağını var
olan ve olası müşterilerin gözlenebilir davranışları oluşturmakta ve bu amaçla da müşteri veri
tabanlarından yararlanılmaktadır. Açıklanan ölçümleme sürecinde ömür boyu müşteri değeri
ve marka değeri kavramları üzerinde durulmakta, bütünleşik pazarlama iletişimi
kombinasyonun müşteri gelir akışları üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. İşletmelerde
pazarlama ve marka iletişimine yapılan yatırımların geri dönüşümünün ölçümünü olanaklı
kılan bir süreç önerilmektedir.
Don Schultz ve Jeffrey Walters tarafından ortaya konulan yaklaşım, daha çok
Amerikan pazarına dayalı olmakla birlikte; bu yaklaşım ve yöntem genelde çok çeşitli iletişim
teknikleri ve dağıtım sistemleri kullanan farklı pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerde de
uygulanabilmektedir. Özellikle veri tabanı pazarlamasının geliştiği ülkelerde uygulama daha
kolay olmaktadır. Önerilen analiz ve ölçümleme sürecinin başarılı olarak uygulanması ancak,
tüm dünya pazarlarını oluşturan işletmelerin sahip olduğu müşteri bilgisiyle doğru orantılı
olmaktadır.
Schultz ve Walters’e göre önerilen bu yaklaşım dünyanın hemen her yerindeki her
pazar ortamında kullanılabilmekte ve kullanışlı olmaktadır. Bunun sebeplerini bütünleşik
pazarlama ve marka iletişimi ölçümleme sürecinin niteliklerini özetleyen aşağıdaki maddeler
altında değerlendirmek olanaklıdır (Aktaran: Başok Yurdakul, 2006: 306).
Bunlar:
1- Süreç Yaklaşımı
2- Gelir akışı kullanımları
3- Tutumları değil, davranışları temel alması
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4- Kapalı bağımlı sistemi temel alması
5- Global müşterilerdir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Pazarlama iletişimi etkinliklerinde de tüm işletme fonksiyonlarında olduğu gibi
ölçümleme kadar değerlendirme de büyük önem taşımaktadır. Pazarlama ve marka iletişimi
etkinliklerinin ve yapılan yatırımların geri dönüşümünün ölçümü kadar, elde edilen veriler
doğrultusunda yapılacak değerlendirme de yanlışların tekrarlanmamasına ve yeni
düzenlemelere gidilmesine de önayak olmaktadır. Bu nedenle bu ünitede ölçme ve
değerlendirme konusu detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
Doğr
u
1. Bir ölçüm işleminin geçerliliği ölçtüğü özelliği her
uygulanışta aynı duyarlılıkla ölçmesi, her ölçümde aynı
sonuçların alınması anlamına gelmektedir.
2. Ölçme; objelere ya da bireylere herhangi bir özelliğe sahip
oluş derecesini belli etmek için belirli kurallara uyularak
sembolik değerler verme işlemidir.
3. Yüzyılın ikinci yarısı boyunca çoğu pazarlama ve marka
iletişimi ölçümleme sistemlerinin gelişimini yönlendiren
Psiko-analitik Tutumsal Temelli Tüketici Davranış Modeli
olmuştur.
4. 1948’de, George Gerbner İlk İletişim Formülünü sunarken,
1956’da Harold Laswell, Bağlam, Algılar ve Durumların
İletişim Sürecine Olan Etkisini açıklayan bir model ortaya
koymuştur.
5. Veri tabanı, yerlerin bilgisayarda yeniden geri almak üzere
toplanmasıdır. Pazarlama veri tabanı ise; şirketin amaçlarını
başarabilmesi ve bu amaçları doğrultusunda daha iyi karar
vermek için tüketicilerin isimleri, adresleri ve satın alma
alışkanlıkları gibi pazarlarla ilgili bilgilerin elde edilmesi ve
verilerin toplanması olarak tanımlanmaktadır.

ş

Yanlı

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1 Y, 2 D, 3 D, 4 Y, 5 D
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