İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ

REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ

ORTAK DERS

PROF. DR. NİLÜFER SEZER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
ORTAK DERS

REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ

Prof. Dr. NİLÜFER SEZER

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

1

İÇİNDEKİLER
1. REKLAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ (1) .......................................................................... 8
Giriş .............................................................................................................................. 10
1.1. Reklam Kavramı .................................................................................................... 11
1.2. Reklamın İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller .......................................................... 12
1.2.1. Geleneksel Etki Hiyerarşisi Modelleri ........................................................ 12
1.2.1.2. Naidas Modeli .......................................................................................... 14
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 19
Bölüm Soruları
2. REKLAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ (2) ........................................................................ 22
Giriş .............................................................................................................................. 24
2.1. Reklam İşleyiş Süreci ............................................................................................ 25
2.1.1. Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli ............................................................ 25
2.1.2. Bilgi İşleme Modeli .................................................................................... 25
2.1.3. İlginlik Temelli Modeller ............................................................................ 26
2.1.4. Düşük İlginlik Öğrenme Modeli ................................................................. 26
2.1.5. FCB Izgarası .............................................................................................. 27
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 31
Bölüm Soruları
3. REKLAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ (3) ........................................................................ 34
Giriş .............................................................................................................................. 35
2.1.6. Rossiter ve Percy Izgarası ........................................................................... 36
2.1.7. Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli ................................................................ 40
3.1. Bütünleştirilmiş Modelleme .................................................................................. 43
3.2. James Webb Young’ın Beş Yol Çözümlemesi ..................................................... 44
3.2. S.King’in Şuur Skalası .......................................................................................... 46
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 49
Bölüm Soruları
4.REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ ................................................ 53
Giriş .............................................................................................................................. 55
4.1. Reklam Kampanyası Kavramı ............................................................................... 56
4.1.1. Reklamın Çözüm Bulduğu Söz Konusu Pazarlama Sorunları .................... 57
4.2. Reklam Kampanyası Aşamaları ............................................................................ 58
2

4.2.1. Bir Reklam Kampanyasının Planlama Sürecindeki Aşamaların Genel
Hatları ............................................................................................................................... 58
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 69
Bölüm Soruları
5. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (2) ......................................... 73
Giriş .............................................................................................................................. 75
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .............................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Bölüm Soruları ........................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
6. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ DEVAMI .............................. 88
Giriş .............................................................................................................................. 90
6.1. Mesaj Stratejisinin Belirleyicileri .......................................................................... 91
6.2. Strateji Geliştirme Kalıbı ....................................................................................... 93
6.2.1. Mesaj Stratejisinin Belirlenmesinde Üç Temel Nokta ................................ 93
6.2.2. Temel Yaratıcı Stratejiler ............................................................................ 95
6.2.3. Üç Temel Strateji ........................................................................................ 96
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 115
Bölüm Soruları ........................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
7. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (3) ....................................... 115
Giriş ............................................................................................................................ 117
7.1. Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi ....................................................... 119
7.2. Reklam Bütçesinin Belirlenmesi ......................................................................... 120
7.2.1. Reklam Bütçesini Belirlemekte Kullanılan Yöntemler ............................ 121
7.2.2. Reklam Bütçesine Konu Olan Kalemler ................................................... 124
7.2.3. Reklam Kampanyalarının Belirlenen Reklam Bütçesinin Miktarı Açısından
Üç Sınıfta Değerlendirilmesi .......................................................................................... 124
7.3. Uygulama ............................................................................................................ 125
7.4. Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi ........................................................................... 126
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .............................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Bölüm Soruları ........................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
8. REKLAM VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI .............................................................. 133
Giriş ............................................................................................................................ 134
8.1. Reklâmcılıkta Tüketici Davranışı Ve Önemi ...................................................... 136
8.1.1. Tüketici ve Müşteri Kimdir? ..................................................................... 136
3

8.1.2. Tüketici Davranışı Kavramı ve Özellikleri ............................................... 136
8.1.3. Reklâmcılıkta Tüketici Davranışının Önemi ............................................ 139
8.2. Yaratıcı Reklâm Stratejileri Geliştirmede Tüketici Davranışı Analizi................ 141
8.2.1. Pazarlama Analizi ..................................................................................... 142
8.2.2. Pazar Bölümleme ...................................................................................... 143
8.3. Pazarlama Karması Stratejisi ............................................................................... 150
8.3.1. Ürün .......................................................................................................... 152
8.3.2. Fiyat .......................................................................................................... 152
8.3.3. Dağıtım...................................................................................................... 153
8.3.4. Tutundurma ............................................................................................... 153
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .............................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Bölüm Soruları ........................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
9. REKLAM VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI (2) ......................................................... 157
Giriş ............................................................................................................................ 159
9.1. Tüketici Karar Verme Süreci............................................................................... 160
9.1.1. Tüketici Karar Verme Sürecine Yönelik Model Örneği ........................... 161
9.1.2. Satın Alma Karar Sürecinde Etkenler ....................................................... 164
9.2. Yaşam Biçimi Ve Tüketici Davranışı...............Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 177
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 177
10. REKLAM ÜRETİMİ VE YARATICI STRATEJİ .............................................. 181
Giriş ............................................................................................................................ 183
10.1. Yaratıcı İnsan Kimdir? ...................................................................................... 183
10.2. Yaratıcı Reklam Stratejileri ............................................................................... 184
10.2.1. Yaratıcı Reklamın İşlevleri ..................................................................... 185
10.2.2. Eşsiz Avantajlar Kavramı ....................................................................... 185
10.3. Yaratıcı Reklam Üretim Stratejileri................................................................... 186
10.4. Reklam Üretimi Ve Yaratıcı Süreç.................................................................... 188
10.4.1. Basılı Reklam Üretiminde Sözcükler ve Görseller ................................. 188
10.5. Basılı Reklam Tasarımına Temel Yaklaşımlar.................................................. 189
10.6. Reklamın Diğer Bütünleyici Unsurları .............................................................. 191
10.6.1. Renk ........................................................................................................ 191
10.7. Farklılık Yaratmak............................................................................................. 193
4

10.7.1. Yazı Karakteri ......................................................................................... 193
10.7.2. Görseller .................................................................................................. 193
10.7.3. Basılı Reklamda Sözcükler ..................................................................... 194
10.8. Basın Reklamı Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ........................ 195
10.9. Reklam Mesajı Değerlendirilirken Yanıtlanması Gereken Sorular ................... 196
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 198
Bölüm Soruları
11. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ (1) ............................................................................ 201
Giriş ............................................................................................................................ 203
11.1. Tüketici Davranış Modelleri.............................................................................. 204
11.1.1. Kuramsal Modeller ................................................................................. 204
11.1.2. Mantıksal Model ..................................................................................... 206
11.1.3. Olgusal Model ......................................................................................... 207
11.2. İçgüdüsel Alışveriş Kavramı ve Tanımı ............................................................ 207
11.2.1. Düşük İlgilenim ve Karar Alma Türleri .................................................. 207
11.2.2. Mowen’in Beş Aşamalı Tüketici Karar Alma Süreci ............................. 209
11.3. İçgüdüsel Alışverişin Kapsamı Ve Özellikleri .................................................. 211
11.3.1. Stern’in Planlanmamış Alışveriş Sınıflandırması ................................... 214
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 198
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 215
12. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ (2) ............................................................................ 219
Giriş ............................................................................................................................ 221
12.1 Youn’a Göre Bir Alışverişin İçgüdüsel Olma Koşulları .................................... 222
12.2 Rock ve Hoch’a Göre Tüketicinin İçgüdüsel Alışveriş Esnasında Geçirdiği
Düşünsel ve Davranışsal Süreçler .......................................................................................... 222
12.3 İçgüdüsel Alışverişte Duygusal ve Bilişsel Unsurların Sınıflandırılması .......... 223
12.4. İçgüdüsel Alışverişi Etkileyen Unsurlar ............................................................ 224
12.5. Kişilik Özelliği Olarak İçgüdüsel Yönlülük ...................................................... 228
12.5.1. İçgüdüsel Davranma Eğilimi Yüksek Olan Tüketicilerin Kişilik Özellikleri
......................................................................................................................................... 228
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 230
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 230
13. HAZSAL VE FAYDACI TÜKETİM (1)............................................................. 234
5

Giriş ............................................................................................................................ 237
13.1. Hazsal Tüketim (Hedonıc Consumptıon) .......................................................... 238
13.1.1. Hazsal Tüketim Amaçları ....................................................................... 242
13.1.2. Hazsal/Deneyimsel Pazarlamanın Temel Özellikleri.............................. 244
13.2. Faydacı Tüketim (Utilitarian Consumptıon) ..................................................... 246
13.2.1. Geleneksel (Faydacı) Pazarlamanın Temel Özellikleri .......................... 247
13.2.2 Geleneksel Pazarlamanın Anahtar Özellikleri ......................................... 247
13.3. Hazsal ve Faydacı Tüketim Arasındaki Farklar ................................................ 250
13.4. Tüketim Deneyimi İçinde Duyguların Rolü ...................................................... 254
13.4.1.Hazsal Tüketimle Yaratılan Duygular ..................................................... 256
13.4.2. Duygular ve Tüketici Seçim Kriterleri .................................................... 256
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 261
Bölüm Soruları
14. HAZSAL VE FAYDACI TÜKETİM (2)............................................................. 266
Giriş ............................................................................................................................ 270
14.1.Hazsal Tüketimle İlişkili Tüketim Türleri .......................................................... 271
14.1.1.Sembolik Tüketim .................................................................................... 271
14.1.2. Zorlayıcı Tüketim (Compulsive Consumption) ...................................... 273
14.2 .Değerler ............................................................................................................. 275
14.2.1. Değer Sınıfları ......................................................................................... 275
14.2.2. Değerlerin Özellikleri.............................................................................. 283
14.3. Değer Türleri ..................................................................................................... 285
14.3.1. Harici/Dışsal (Extrinsic) ve Öz/Dahili (lntsrinsic) Değerler ................... 285
14.3.2. Ben Odaklı (Self-Oriented) ve Başkaları Odaklı (Other-Oriented) Değerler
......................................................................................................................................... 286
14.3.3. Aktif ve Reaktif Değerler ........................................................................ 287
14.4. Değer Tipleri ..................................................................................................... 287
14.4.1. Etkililik/Verimlilik (Efficiency).............................................................. 287
14.5. Ürünler ............................................................................................................... 290
14.5.1. Ürün Kavramı.......................................................................................... 290
14.5.2. Ürün ve Marka İmajı ............................................................................... 291
14.5.3. Ürün ve Marka Kişiliği ........................................................................... 292
14.5.4. Ürün Sınıfları .......................................................................................... 292
6

14.5.5. Ürün Anlamları ....................................................................................... 294
14.5.6. Tüketici-Obje/Ürün İlişkisi ve Anlam .................................................... 295
14.5.7. Ürün Faydaları ........................................................................................ 298
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 198
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 300
KAYNAKÇA

7

1. REKLAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Reklam Kavramı
Reklam İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller
Geleneksel Etki Hiyerarşisi Modelleri
AIDA Modeli
NAIDAS Modeli
Etkiler Hiyerarşisi Modeli
DAGMAR Modeli
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Giriş
Reklamın amacı, temel işlevleri, işleyiş süreci ve işleyiş sürecinde ortaya çıkan farklı
modellerin zaman ve tüketici boyutunda incelenmesi sağlanacaktır. Böylece reklamı
çözümleyebilmek için gerekli olan bilgi birikiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
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1. REKLAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ (1)
1.1. Reklam Kavramı
I. Reklam
Reklam belli amaçlar doğrultusunda başvurulan bir iletişim çabasıdır ve bir
reklamvereni yaptığı reklamdan öncelikle hedef kitlenin tutum ve davranışları üzerinde etkili
olmasını, başka bir ifadeyle “işe yaramasını” beklemektedir. Ancak bu etkililiğin sağlanıp
sağlanamayacağı ya da sağlanabiliyorsa bunun nasıl gerçekleştirilebileceği reklam dünyasında
ilk günden bu yana tartışılagelen önemli bir konudur.
Kimi araştırmalar reklamın tüketici davranışlarına etki etme anlamında oldukça işlevsel bir
araç olabileceğinden söz etmektedir.
Örneğin, ABD’deki en büyük reklamverenlerden biri olan General Mills, televizyon
reklamlarının markalarının “tercih payı” üzerindeki kısa dönem etkilerini saptayabilmek için
geniş ölçekli 63 deney yapmıştır. Araştırmada reklamın, tercih payında %50’yi aşan bir
artıştan, %60’ı bulan bir düşüşe kadar değişen etkililik farklılıkları kaydedilmiştir. Görüldüğü
üzere reklamlar kısa vadede olumlu ya da olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir.
Reklamların ancak tüketicilerin göz önünde bulundurduğu alternatifleri akıllarına getirme
veya bunların farkına varma sırasını etkileyebileceğini belirten Sutherland ve Sylvester ise,
reklamın ikna ediciliğinin çok nadir durumlar için geçerli olduğundan söz etmektedirler.
Onlara göre; reklamda ikna veya diğer büyük etkiler yerine “kuş tüylerine” veya daha
küçük etkilere bakılması gerekmektedir. Ancak reklamların küçük etkileri bile diğer tüm
şartlar eşitken ve alternatif markalar hemen hemen aynı iken marka seçimlerini
etkileyebilmektedir.
Luke Sullivan reklamın uzun dönemdeki etkileri üzerinde durarak konuyla ilgili şunları
söylemektedir:
“İnsanlar, reklamların üzerlerinde etki bıraktığını genellikle kabul etmezler. Reklamlara
karşı bağışıklıkları oldukları konusunda ısrarlı davranırlar. Kişi bazında ele aldığımızda
belki de reklamınızın etkisi gerçekten azımsanacak düzeydedir. Fakat zamanla sonuçlar inkar
edilemez bir hal alır. Reklamların, çöldeki rüzgar gibi olduğu söylenir. Belli bir zaman
diliminde, bir kum tepeciğinde meydana gelen değişiklikler azdır. Ancak zaman içerisinde
bütün toprağın görünümü değişir.”
Sullivan’ın da belirttiği üzere reklamların tüketiciler üzerinde belli etkilerinin
bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak reklamların bu etkileri nasıl sağlayabilecekleri
yani tüketiciler ile reklamlar arasındaki ilişkinin nasıl bir süreç olduğu ve süreç içerisinde rol
oynayan değişkenlerin neler olduğu oldukça merak edilen bir konudur. Dünden bugüne
reklam sektörünün yaşanmış ve yaşanmakta olduğu en büyük sorun, reklamın nasıl işlediğine
ve dolayısıyla etkinliğinin belirlenmesine ilişkin farklı yaklaşımlara karşın halen net bir reçete
hazırlanamamış olmasıdır. Her ne kadar reklamın toplumsal, ekonomik, politik vb. yapılar
üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar devam ediyor olsa da, hiç biri söz konusu sorun kadar
hem akademisyenlerin hem de pratisyenlerin kafasını meşgul etmemiştir. Bu sorunun
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cevaplanması adına yapılan çalışmalar ve ortaya atılan tezler doğrultusunda, öncelikle
reklamın nasıl işlediğinin çözümlenmesi gerektiği öngörülmüştür.
Öte yandan bilindiği üzere iletişim sürecinin işleyişi tek değildir, durumlara ve
ulaşılması arzulanan hedeflere bağlı olarak farklılaşır. Aynı zamanda yaşanan değişim ve
oluşumlar da, sürecin yönünü fazlasıyla belirleyicidir. Dolayısıyla ilk kısımlarda mercek
altına alınan değişim ve yeniden yapılanma süreçleri nedeniyle sosyal, ekonomik, politik,
kültürel vb. dokularda meydana gelen oluşumlar ile bir iletişim formu olarak dikkate alınan
reklam ve reklamın tarafları olan; reklam verenler, reklam yaratıcıları ve uygulamacıları ile
tüketicide meydana gelen oluşumlar doğrultusunda reklamın işleyişine ilişkin modellerin de
incelenmesi, planlama sürecinin çözümlenmesi bağlamında bir gereklilik değil zorunluluk
olarak karşımıza çıkar.
Demek ki reklamların nasıl işlediği gerek reklamcıların gerekse de reklamı akademik
bir uğraş haline getirmiş araştırmacıların uzun yıllardır üzerinde durdukları bir gündem
maddesidir. Kuşkusuz bu ilginin kökeninde hedef kitle-reklam etkileşimi konusuna dair
duyulan bilimsel merakın yanı sıra daha etkili reklamlar yapmak, gereksiz reklam
harcamalarının ortadan kaldırmak vb. yönündeki arayışlar yatmaktadır. Zira reklam işleyiş
sürecinin bilinmesi bir anlamda reklamın nasıl işe yarayacağının ortaya çıkarılmasıdır.
Reklam işleyiş sürecine yönelik çalışmalarıyla tanınan Timothy Joyce , reklamın nasıl
işe yarayabileceğinin bilinmesinin önemine değinerek şunları söylemektedir:
“Öncelikle, bizzat reklamın “nasıl işe yaradığının bilinmesi”, ne söyleneceği nasıl
söyleneceği ve nerede söyleneceği hakkında olduğu kadar, kaç defa söyleneceği hakkında
verilecek kararlara da yardımcı olabilecektir. Bu, “Ne kadar yeterlidir?” dolayısıyla karlılığı
etkileyebilecek olan —eskiden beri sorulan— “Ne kadar harcamalı?” sorusunun yanıtıdır.
Reklamın nasıl işe yaradığını bilmenin ikinci yararı, -reklam araştırmaları bağlamındareklam ön testlerinde ve izleme araştırmalarında hangi ölçümlerin uygun olacağını
saptamaya ve hedef kitle tanımlarına (dolayısıyla medya araştırmalarına) yardımcı olabilme
potansiyelidir.”
1.2. Reklamın İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller
Reklam işleyiş sürecinin açıklanması doğrultusunda 19. yüzyılın sonlarından
günümüze değin pek çok model geliştirilmiştir. Reklam etki sürecinin belli basamakları takip
ederek gerçekleştiği düşüncesiyle oluşturulan geleneksel etki hiyerarşisi modelleriyle
başlayan süreç, sonraları tüketicilerin ilginlik düzeyleri üzerine, tüketicilerde tutum oluşum
süreçlerine odaklanan modellerin geliştirilmesiyle devam etmiştir.
1.2.1. Geleneksel Etki Hiyerarşisi Modelleri
Geleneksel Etki Hiyerarşisi Modelleri, reklam iletişimi modelleri kapsamı içinde ele
alınabilecek olan reklam iletişimi çalışmalarında, tüketiciyi amaçlar doğrultusunda etkilemek
için uygulanan ilk modeller konumundadırlar. Tüketicideki etkilenme aşamaları arasında
yalın bir hiyerarşinin var olduğunu savunan bu modeller, uzun yıllar geçerliklerini
korumuşlardır. Ancak 1980 yılının başından itibaren yaşanan yoğun rekabet ve kültürel,
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sosyal, teknolojik değişim ve gelişimlerden ötürü tüketicide tutum oluşturmanın önem
kazanması ile birlikte etki hiyerarşisi modellerinin yerini tutum oluşumu modelleri almıştır.
1.2.1.1. AIDA Modeli
Böylesi bir bakış açısıyla yola çıkıldığında, tüketicilerin bilinçsiz satın alıcılar olarak
dikkate alındığı, yanıltıcı ve aldatıcı reklam çalışmalarına henüz direnç göstermeyip hatta
büyük bir memnuniyet ve heyecanla kucakladıkları ilk dönem belirir. Klasik pazarlama
anlayışının hakim olduğu ve hedef kitlenin pasif bireyler olarak tanımlandığı bu dönemdeki
reklama ilişkin çalışmalar incelendiğinde de karşımıza AIDA çıkmaktadır.
1898 yılında St. Elmo Lewis, reklamın nasıl işlediğini çözümlemek amacıyla ilk yapı modeli
olan AIDA (Attention-Interest-Desire-Action) ’yı formüle etmiştir.
İlgi çekme, ilgiyi sürdürme, istek yaratma ve harekete geçirme yani satın alma
davranışında bulunmaya sevk etme belirleyicilerini dikkate alan Lewis, modelini açıklarken
her bir etkinin diğerine bağlı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca AIDA Daniel Starch’ın reklamın
kendinden beklenen etkiyi yaratabilmesi için sahip olması gereken özellikler olarak
belirlenen; Görülmeli, Okunmalı, İnanılır Olmalı, Hatırlanmalı ve Harekete Geçirmeli
sıralamasında göz ardı edilmiş olan “Satış ve Satış Sonrası Amaçlar” a ulaşım sürecine açıklık
getirmek amacıyla yapılandırılmıştır.
Modele ismini veren AIDA akronimi Attention (dikkat), Interest (ilgi), Desire (arzu)
ve Action (eylem) sözcüklerinin ilk harflerinden oluşturulmuştur.
AIDA modeline göre; bir tüketicinin bir reklamdan etkilenme ya da bir ürüne, hizmete
dair satın alma kararı verme süreci birbirini takip eden dört basamaktan oluşmaktadır. Buna
göre tüketicinin öncelikle dikkati çekilmeli, daha sonra tüketicide sunulan düşünce ve
önerilere ilgi yaratılmalı, bu ilgi satın alma yönünde bir arzuya dönüştürülmeli ve en son
olarak da tüketicinin eylemde bulunması sağlanmalıdır. Modeldeki dikkat aşaması, tüketici
zihnindeki bilişsel süreçlere, ilgi ve arzu duygusal süreçlere ve davranış da somut tüketici
davranışlarına karşılık gelmektedir.
Dikkat
İlgi
(Attention) (Interest)

Arzu
(Desire)

Eylem/Davranış
(Action)

AIDA modeli günümüzde çeşitli eleştirilerle karşı karşıyadır. Model özellikle satın
alma davranışını sistematik bir sıralamaya oturtması, tüketicilerin karar süreçlerinde tamamen
bilinçli bir görünüm sergilediklerini iddia etmesi gibi yönlerden eleştirilmektedir. Sözgelimi
Fuat Çakar bu konuda şunları söylemektedir: “AIDA’dan bu yana reklam ancak tüketicinin
ilgisini çekip belirli bir marka yönünde bilinçli bir tercihe yöneltmesi halinde başardı kabul
edilmekte idi. Oysa yeni nörolojik araştırmalar, bir marka ile ilgili olarak yürütülen iletişim
çabalarını algılamada beynin sanıldığından çok daha fazla “emme” yeteneğine sahip
olduğunu ve en ilgisiz olduğumuz konu ve koşullarda bile reklamların bizi marka ile ilgili
olarak etkileyebildiğini, bunun da tam anlamıyla bilinçli bir süreç olmadığını ortaya
koyuyor.”
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1.2.1.2. Naidas Modeli
“Etki Hiyerarşisi”nin bileşenleri olarak de kavramsallaştırılabilen söz konusu
basamaklar arasındaki bağlantıya göre reklam, tüketicilere en son eylem olan “satın alma
davranışı” na kadar yol göstermekteydi. Bunun da temelinde reklamın bir iletişim formu
olarak dikkate alınması ve işleyiş mantığının bu bağlamda çözümlenmesi bulunmaktaydı.
Bir sonraki adımda, kendinden sonraki modeller için pusula vazifesi gören AIDA esas
alınarak NAIDAS (Need-Attention-Interest-Desire-Action -Satisfaction) modeli karşımıza
çıkar. Reklamın nasıl işlediğine açıklık getirilmesi amacıyla biçimlendirilmiş yapılardan biri
olan NAIDAS’ı diğerlerinden farklı kılan temel ayraçlar; “İhtiyaç” ve “Tatmin”
belirleyicileridir AIDA modelinin geliştirilmesi ile oluşturulmuş bir modeldir.
AIDA akronimini oluşturan Attention (dikkat), Interest (ilgi), Desire (arzu) ve Action
(eylem) sözcüklerinin başına Needs (ihtiyaçlar) ve sonuna da Satisfaction (tatmin)
sözcüğünün getirilmesi ile oluşturulmuştur. NAIDAS modeline göre; reklamdan etkilenmeyi
sağlamak ve bir ürüne, hizmete dair satın alma kararım verme sürecini başlatabilmek için
öncelikle tüketicilerin ihtiyaçları tanımlanmalıdır. Dikkatin çekilmesi, ilgi ve arzunun
yaratılması ve eylemin gerçekleştirilmesinin ardından, ürüne ya da hizmete dair tüketici
memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir.

1.2.1.3. Etki/ler Hiyerarşisi Modeli
İnsan davranışı üzerine çalışan birçok teoriysen, özellikle 1950’li yıllardan itibaren
bireylerin tatminden ziyade sonuçla ilgilendikleri hususunda uyarılarda bulunmuşlarsa da,
reklamı değişkenlerinden biri olarak irdelemiş olan araştırmacıların büyük çoğunluğu bunları
pek dikkate almamış ve tüketicinin karar sürecine bir kara kutu gibi bakmaya devam
etmişlerdir. Dolayısıyla da reklamın işleyişine ait modelleri, sadece mantıksal dizinler olarak
yapılandırmışlardır. Tüketici veya müşteri olarak bireyin kavramsal boyutunun yansıra
duygusal boyutunun da var olduğu ve bu boyutun tercihlerin yönünün belirlenmesinde önemli
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rol oynadığı, aktif karar merkezleri olduklarının kabul edilmesi ise, Lavidge ve Steiner’ın
çalışmalarıyla başlamıştır.
Dünü bugüne bağlayan ve bizleri reklamın işleyiş mantığını açıklama bağlamında
yarınlara yakınlaştıran Etki Hiyerarşisi Modeli, öğrenme süreci esas alınarak ve psikoloji
alanında geliştirilmiş modellerden faydalanılarak hazırlanılmıştır. Tutumun bileşenlerinden
hareketle hazırlanan model, her ne kadar tutum-reklam-davranış üçlüsü arasındaki ilişki
zincirini net olarak açıklamaması nedeniyle eleştirilmişse de, birçok modele pusula vazifesi
görmüştür.

Lavidge ve Steiner’in Etkiler Hiyerarşisi Modeli (1)
Şekilden de izlenebileceği üzere reklam, bilgi verme yönü ile bireyin kavramsal
boyutuna hitap ederek farkındalık yaratmaktadır. İkinci aşamada reklam, yarattığı imajlarla
veya farklı sunumlarıyla bireyin duygusal boyutuna odaklanmakta ve böylece bireyin duygu,
düşünce, inanç ve tutumlarını değiştirerek veya yönlerini belirleyerek bireyin tercihlerini
yönlendirmeyi hedeflemektedir. Son aşamada ise reklam, bireyin karar sürecini
yönlendirerek, satın alma davranışını etkilerken bir uyaran vazifesi görmekte ve davranışsal
boyutta istek ve/veya ihtiyaçları yönlendirici rol oynamaktadır
Reklamın işleyiş mantığını açıklamak amacıyla oluşturulan modeller, bütünsel olarak
değerlendirildiğinde, davranışın gerek yönünün belirlenmesinde gerekse gerçekleşmesi
bağlamında sadece “Reklam” değişkenine kilitlenilmiş olduğu görülmektedir.
Oysa bilindiği üzere insanların davranışlarının yönünün belirlenmesinde sayısız faktör
etkili olmaktadır. Dolayısıyla satın alma davranışını sadece reklama bağlamak ve pazarlama
karmasının diğer elemanlarını, diğer iletişim formlarının etkisini veya kişiye bağlı durumları
dikkate almayarak böylesi modeller yapılandırmak rasyonel perspektif açısından doğru
değildir.
Özetle, 1961 yılında Robert Lavidge ve Gary Steiner tarafından geliştirilen Etkiler
Hiyerarşisi Modeli, reklam etki sürecini basamaklar halinde açıklayan bir başka modeldir.
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AIDA modelinin tüketicilerin son derece karmaşık olan satın alma sürecinin açıklamada
yetersiz kaldığını düşünen Lavidge ve Steiner’e göre tüketiciler ilgisiz bireylerden ikna olmuş
müşterilere tek bir adımda dönüşmemekte, bu noktaya birbirini izleyen yedi adımlı bir süreç
sonunda varmaktadırlar.
Bu adımlar kısaca şöyledir:
1. Adım: Ürün ya da hizmetin varlığının farkında olmama. Potansiyel tüketici konumu.
2. Adım: Ürün ya da hizmetin farkına varma.
3. Adım: Ürün ya da hizmetin vaatleri hakkında bilgi sahibi olma.
4. Adım: Ürün ya da hizmete yönelik olumlu tutum geliştirme, ürün ve hizmeti beğenip sevme.
5. Adım: Tüm ürün ve hizmetler arasından reklamı yapılanın tercih edilmesi.
6. Adım: Ürün ya da hizmeti satın alma arzusunun ortaya çıkması, ürün ya da hizmeti satın
almanın doğru bir tercih olacağına ikna olunması.
7. Adım: Satın alma davranışının gerçekleşmesi.

1.2.1.4. DAGMAR Modeli
1960’lı yıllara gelindiğinde bugüne kıyasla etki alanı ve yayılım hızı çok daha düşük
olmakla birlikte dünden farklılaşılmasına neden olan yeni oluşumlar gündeme gelir. Kitlesel
üretimin teknoloji destekli olarak yoğunlaşmasının yanı sıra yapılanan yeni ekonomik düzen
itibarıyla artan rekabet nedeniyle alternatif ürün ve markaların gündeme gelmesi sonucu
örgütler, varlıklarını koruma paniği yaşamaya başlar. Bugünkü var olma ve varlığını koruma
savaşının ilk sinyalleri de bu bağlamda açığa çıkar. Ürün ve markaların çeşitlenmesi ve
mevcut işletmelerin yaşamaya başladıkları paniğin temelinde, tabii ki mevcut tüketici
profillerini koruyamama ve hatta tamamen kaybetme olasılığının taşıdığı risk faktörü
bulunur.
Öte yandan değişim sadece ekonomik düzenle sınırlı değildir, tüketici profilleri
değişmekte ve dünün pasif satın alıcılarının yerini sorgulayan, araştıran, alternatifleri kendisi
için en yüksek doyumu sağlayacak şekilde değerlendirmeyi tercih eden bireyler almaktadır.
Dolayısıyla örgütler, dünden farklı olarak gerek iç ve gerekse dış çevreleriyle daha fazla
iletişim ve etkileşim içinde bulunmak durumunda kalır. Gelecek açısından hedef tüketiciyle
daimi olarak iletişim içinde olunmasının bir zorunluluk halini aldığı noktada da reklam ve
tabii ki diğer tutundurma bileşenleri devreye girer.
Aynı anda yapılacak tek vuruşla çok farklı noktadaki ve konumlardaki bireylere erişim
hususunda diğer iletişim formlarından sanatsal yönü nedeniyle farklılaşan reklam, her ne
kadar ilgili dönemin koşulları nedeniyle örgütler için bir cankurtaran simidi gibi
değerlendirilse de, yoğun rekabet bağlamında öz varlıklarından ayırdıkları payları küçük
parçalara bölerek farklılaşma savaşına girdiklerinden aynı zamanda da önemli bir gider
kalemidir. Dolayısıyla kuruş-lira hesabı yapmaya başlayan örgütler, dikkate değer
maliyetlerle hazırlanan reklam kampanyalarının hedeflere erişip erişemeyeceğini, etkinliğinin
düzeyini önceden bilmeyi talep etmeleriyle yine ve yine reklam sektörünün karşısına, çalışma
mantığını açıklama zorunluluğunu çıkarır.
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Ancak bugünün şartlarında AIDA ve NAIDAS, böylesi bir açıklama için yetersiz kalır
çünkü; rekabet şartları, tüketici profili, politik çevre vb. sayısız yapı, aynı anda değişime
uğrar. İşte böylesi bir ortamda Russell H.Colley, reklam ile pazarlama sürecindeki diğer
tutundurma bileşenlerinin hedefleri arasındaki farklılıkları dikkate alarak DAGMAR
(Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results-Ölçülebilen Reklam Sonuçları
İçin Reklam Amaçlarını Belirlemek) modelini yapılandırır.
Modelin bileşenleri ayrı ayrı incelendiğinde, hedef kitlenin davranışta bulunabilmesi için
öncelikle ilgili ürünün farkına varmasının yanı sıra ürünün ne olduğu, ne gibi faydalar
sağlayabileceğini de idrak etmesinin gerekliliğinin esas alınmış olduğu izlenmektedir.
Dolayısıyla reklam aracılığıyla önce hedef k:itlenin dikkati çekilmekte sonrasında da
ürün veya markayı satın alma davranışının yönünün belirlenmesinde ikna yoluyla istek
uyandırılması gerekliliğinden hareketle üçüncü basamakta inanç ve kanaatlere
yönelinmektedir. Tüketici tepkisinin esas alındığı bu modelin son basamağını, bireyin karar
vererek harekete geçmesinin sonucu olan “Davranış” teşkil etmektedir. Modelin işleyiş
mantığını açıklayışına göre, bu noktada artık tüketici ürün, hizmet, marka veya örgütten
haberdar olmakta, onu tanımakta, neye yaradığı hakkında bilgi sahibi olmakta ve ikna olarak
harekete geçmektedir.
DAGMAR modeli, Russell H. Colley’in Defining Advertising Goals for Measured
Advertising Results (Ölçülebilir Reklam Etkileri İçin Reklam Amaçlarının Saptanması) adlı
kitabının baş harflerinden oluşmaktadır. Bu modele göre tüketici karar alma süreci şu
aşamalardan oluşmaktadır:
1. Farkına varma
2. Anlama
3. İkna
4. Eylem
DAGMAR modeline göre, pazarlama iletişimi sürecinde tüketicilerin öncelikle ürünü
fark etmesi sağlanmalıdır. Çünkü tüketiciler ilk başlarda ürünün farkında bile değildir. Bu
durumdaki kişiler ürün ya da kuruluş hakkında hiçbir şey duymamış, ürün hakkındaki hiçbir
mesaj, tüketicilerin markayı ya da kuruluşu hatırlamasını sağlayacak kadar derine
işlememiştir. Tüketicilere ürünün fark ettirilmesinden sonra anlama basamağı gelmektedir.
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Anlama durumunda, tüketiciler ürün ya da hizmetin farkında olmakla kalmamakta,
markayı bilmekte, ambalajı bilmekte, alametifarikayı (ayırıcı niteliği) tanımakta ve ayrıca
ürünün neye yaradığı konusunda belirli düzeyde bir bilgi birikimine sahip olmaktadır. Ürünü
fark eden, ürünün kendine sağlayacağı faydaları ve gereksinimlerini nasıl gidereceğini
anlayan tüketiciler için bir sonraki aşama ikna olmaktır. Eğer tüketici ürünün kendisi için
uygun olduğu kanaatine varıyorsa yani ikna oluyorsa da son aşamaya geçmekte ve eylemde
bulunmakta yani satın almak üzere harekete geçmektedir.
DAGMAR modeline göre reklamın başarısı, yukarıda basamaklar halinde sıralanan
süreçte tüketicilerin bir basamaktan diğerine geçmeye yardım edip etmemesine göre
değişmektedir. Ancak reklam süreç üzerinde etkili olan yegane pazarlama iletişimi elemanı
değildir. Reklam dışındaki iletişim çabalarının da katkısıyla tüketicilerin satın alma davranış
sürecine etki edilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal, ekonomik, politik, kültürel vb. dokularda meydana gelen oluşumlar ile bir
iletişim formu olarak dikkate alınan reklam ve reklamın tarafları olan; reklamverenler, reklam
yaratıcıları ve uygulamacıları ile tüketicide meydana gelen oluşumlar doğrultusunda reklamın
işleyişine ilişkin modellerin de incelenmesi, planlama sürecinin çözümlenmesi bağlamında bir
gereklilik değil zorunluluk olarak karşımıza çıkar.

1.HAFTA
BÖLÜM SORULARI ( 2019-2020)

1) “……………. modeline göre; reklamdan etkilenmeyi sağlamak ve bir ürüne, hizmete
dair satın alma kararım verme sürecini başlatabilmek için öncelikle tüketicilerin
ihtiyaçları tanımlanmalıdır. Dikkatin çekilmesi, ilgi ve arzunun yaratılması ve eylemin
gerçekleştirilmesinin ardından, ürüne ya da hizmete dair tüketici memnuniyetinin
sağlanması gerekmektedir.” sözcesinde tanımlanan model aşağıdaki seçeneklerden
hangisidir?
A NAIDAS
B AIDA
C DAGMAR
D King’in Şuur Skalası
E Etki Hiyerarşisi Modeli

2) 1898 yılında, reklamın nasıl işlediğini çözümlemek amacıyla ilk yapı modeli olan
AIDA’yı formüle eden kuramcı/lar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) St. Elmo Lewis
B) Daniel Starch
C) Robert Lavidge ve Gary Steiner
D) Russell H. Colley
E) James Webb Young
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3) “1961 yılında ………………………………… tarafından geliştirilen Etkiler
Hiyerarşisi Modeli, reklam etki sürecini basamaklar halinde açıklayan bir başka
modeldir. AIDA modelinin tüketicilerin son derece karmaşık olan satın alma sürecinin
açıklamada yetersiz kaldığını düşünen söz konusu kuramcılara göre tüketiciler ilgisiz
bireylerden ikna olmuş müşterilere tek bir adımda dönüşmemekte, bu noktaya birbirini
izleyen yedi adımlı bir süreç sonunda varmaktadırlar.” sözcesindeki boşluğa aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

St. Elmo Lewis
Daniel Starch
Robert Lavidge ve Gary Steiner
Russell H. Colley
James Webb Young

4) Luke Sullivan reklamın uzun dönemdeki etkileri üzerinde durarak konuyla ilgili
aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylememektedir?
A İnsanlar, reklamların üzerlerinde etki bıraktığını genellikle kabul etmezler.
B Reklamlara karşı bağışıklıkları oldukları konusunda ısrarlı davranırlar.
C Kişi bazında ele aldığımızda belki de reklamınızın etkisi gerçekten azımsanacak
düzeydedir. Fakat zamanla sonuçlar inkar edilemez bir hal alır.
D Reklamların, çöldeki rüzgar gibi olduğu söylenir. Belli bir zaman diliminde, bir
kum tepeciğinde meydana gelen değişiklikler azdır. Ancak zaman içerisinde bütün toprağın
görünümü değişir.”
E Reklamlara karşı bağışıklıkları oldukları konusunda ısrarlı davranmazlar.

5) Timothy Joyce reklamın nasıl işe yarayabileceğinin bilinmesinin önemine
değinerek aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylememektedir?
A Öncelikle, bizzat reklamın “nasıl işe yaradığının bilinmesi ne söyleneceği nasıl
söyleneceği ve nerede söyleneceği hakkında olduğu kadar, kaç defa söyleneceği hakkında
verilecek kararlara da yardımcı olabilecektir.
B “Ne kadar yeterlidir?” dolayısıyla karlılığı etkileyebilecek olan —eskiden beri
sorulan— “Ne kadar harcamalı?” sorusunun yanıtıdır.
C Reklamın nasıl işe yaradığını bilmenin ikinci yararı, -reklam araştırmaları
bağlamında- reklam ön testlerinde ve izleme araştırmalarında hangi ölçümlerin uygun
olacağını saptamaya yardımcı olabilme potansiyelidir.
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D “Ne kadar harcamalı?” dolayısıyla karlılığı etkileyebilecek olan —eskiden beri
sorulan—“Ne kadar yeterlidir?” sorusunun yanıtıdır.
E Reklamın nasıl işe yaradığını bilmenin ikinci yararı, -reklam araştırmaları
bağlamında hedef kitle tanımlarına (dolayısıyla medya araştırmalarına) yardımcı olabilme
potansiyelidir.
YANITLAR: 1) A, 2) A, 3) C, 4) E, 5) D

DOĞRU/YANLIŞ
1) “Dünü bugüne bağlayan ve bizleri reklamın işleyiş mantığını açıklama bağlamında
yarınlara yakınlaştıran söz konusu model, öğrenme süreci esas alınarak ve psikoloji alanında
geliştirilmiş modellerden faydalanılarak hazırlanılmıştır. Tutumun bileşenlerinden hareketle
hazırlanan model, her ne kadar tutum-reklam-davranış üçlüsü arasındaki ilişki zincirini net
olarak açıklamaması nedeniyle eleştirilmişse de, birçok modele pusula vazifesi
görmüştür.”sözcesinde tanımlanan model Etki/ler Hiyerarşisi Modeli’dir.
2) “Tanıtım, belli amaçlar doğrultusunda başvurulan bir iletişim çabasıdır ve bir
reklamvereni yaptığı reklamdan öncelikle hedef kitlenin tutum ve davranışları üzerinde etkili
olmasını, başka bir ifadeyle ‘işe yaramasını” beklemektedir.
3)
Russell H. Colley’in DAGMAR modeline göre İkna tüketicinin karar alma
süreci aşamalarından biri değildir.
4)
“ Tüketicinin öncelikle dikkati çekilmeli, daha sonra tüketicide sunulan
düşünce ve önerilere ilgi yaratılmalı, bu ilgi satın alma yönünde bir arzuya
dönüştürülmeli ve en son olarak da tüketicinin eylemde bulunması sağlanmalıdır.”
şeklinde tanımlanan model NAIDAS Modeli’dir.
5) NAIDAS modeline göre; reklamdan etkilenmeyi sağlamak ve bir ürüne, hizmete ilişkin
satın alma kararını verme sürecini başlatabilmek için öncelikle tüketicilerin Zevk
durumları tanımlanmalıdır.
YANITLAR:
1) DOĞRU,
2) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: REKLAM,
3) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: DUYUMSAMA/HİSSETME,
4) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: AIDA MODELİ,
5) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: İHTİYAÇ
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2. REKLAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
Bilgi işleme Modeli
İlginlik Temelli Modeller
Düşük İlginlik Öğrenme Modeli
FCB Izgarası
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Giriş
Bu bölümde reklam işleyiş sürecinin konusuna devam edilirken reklam işleyiş
süreciyle ilgili diğer modeller ayrıntılı olarak ele alınacak reklam ve tüketici arasındaki ikna
edici iletişim çözümlenmeye çalışılacaktır.
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2.1. REKLAM İŞLEYİŞ SÜRECİ (2)
2.1.1. Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
Stratejik yönetim literatürü, yeni ürünler, yeni pazar bölümleri, yeni üretim, dağıtım ve
reklam sistemleri yaratan değişiklikleri “yenilik” olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan
bakıldığında tüketiciler tarafından yeni olarak kabul edilecek unsurlar; yeni bir ürün, yeni bir
dağıtım sistemi ya da yeni bir reklam metodu olabilmektedir. Bir yeniliğin başarılı olabilmesi,
tüketiciler tarafından kabul edilip edilmemesine bağlı olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca
tüketiciler yeniliklerin yayılmasında son derece önemli bir araç konumundadırlar.
Bu doğrultuda bir yeniliği zaman içinde toplumda nasıl iletilip dağıtıldığının bilinmesi
yani nasıl yayıldığının, nasıl benimsendiğinin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır.
Geleneksel etki hiyerarşisi modelleri kapsamında yer alan yeniliklerin benimsenmesi
modeli, yeniliklerin yayılması ile ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda geliştirilmiştir.
Model, yeni bir ürünün tüketiciler tarafından benimsenmesi ile ilgili süreç üzerinde
durmaktadır. Diğer geleneksel etki hiyerarşisi modelleri gibi tüketicilerin bir davranışta
bulunması için belli aşamalardan geçmesi gerektiğini savunan modele göre bir yeniliğin kabul
edilme süreci farkındalık, ilgi, değerlendirme, deneme ve benimseme aşamalarından
oluşmaktadır.
Diğer modellerden farklı olarak deneme aşamasını da barındıran yeniliklerin
benimsenmesi modeline göre, yeni bir ürünün tüketiciler tarafından benimsenebilmesi için
denenmesi gerekmektedir. Tüketici ürünü denediği zaman beğenirse o ürünü benimsemekte,
beğenmez ise benimsememektedir. Bu doğrultuda pazarlamacılar tüketicilerin ürünü
denemesi için çeşitli test sürümleri, deneme fiyatları vb. uygulamalara başvurabilmektedir.

2.1.2. Bilgi İşleme Modeli
Geleneksel etki hiyerarşisi modelleri kapsamında aktarılacak olan son model William
McGuire tarafından geliştirilen bilgi işleme modelidir. Reklamı bir ikna edici iletişim süreci
olarak ele alan bu model reklama bilgi işleme ve problem çözme görevlerini atfetmektedir.
Tıpkı diğer modeller gibi reklamın etkileme sürecini çeşitli aşamalarda tanımlayan bu modelde;
sunum, dikkat, kavrama, kabul, akılda tutma ve davranış aşamaları bulunmaktadır. Ancak
modelde, diğer modellerden farklı olarak davranış aşamasından önce bir de akılda tutma
aşaması tanımlanmıştır. Bu aşamada tüketici daha önceden elde ettiği bilgileri zihninde
işlemekte ve satın alma davranışının ortaya çıktığı zamana dek depolamaktadır.
Özellikle pazarlama iletişimi kampanyalarının aceleyle tüketicileri satın aldırmaya
yönlendirme anlayışı yerine, satın alma davranışını gösterecekleri zamanda gereksinim
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duydukları bilgileri karşılamaya yönelik olarak tasarlanmaya başlamasıyla akılda tutma
aşaması oldukça önem kazanmıştır.

2.1.3. İlginlik Temelli Modeller
İlginlik kavramı, reklam-tüketici arasında gerçekleşen iletişim sürecine dair çok
önemli bir kavram olup tüketicinin bir ürüne olan ilgi seviyesini ve ürün kategorisini
tanımlamak için kullanılmaktadır. Bilindiği üzere tüketiciler satın alma davranışı gösterirken
çeşitli ürünlere ya da markalara yönelik farklı ilgilenim düzeyleri göstermektedirler. Burada
ilgilenim düzeyi ile kastedilen tüketicinin ürüne ya da markaya dair ne yoğunlukta bir bilgi
edinme gereksiniminde olduklarıdır. Örneğin, yeni bir fotoğraf makinesi almak isteyen bir
fotoğraf tutkunu, alacağı makinenin teknik özelliklerinden kullanım olanaklarına değin pek
çok konuda bilgi gereksinimi içinde olabilmekte, satın alma sürecinde yüksek ilginlik
gösterebilmektedir.
Tüketiciler, düşük ilginlikten yüksek ilginlik düzeyine doğru ilerledikçe satın alma
karar süreci daha karmaşıklaşmaktadır. Birey ihtiyacı ortaya çıktıktan sonra, bilinçli ya da
bilinçsizce zihninde söz konusu ihtiyacı tatmin etmek için ne kadar çaba sarf etmesi
gerektiğini değerlendirmektedir. Bilgilerin miktar ve içerik olarak tatmin edici bulunmaması
durumunda tüketici daha etkin olarak bilgi toplamaya ve daha fazla değerlendirme yapmaya
karar vermektedir. Bu durumda satın alma karar sürecinin tüm aşamalarından geçmeyi gerekli
kılan yüksek ilginlik düzeyinde satın almalar ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, tüketici bilgi
konusunda rahat ve seçenekleri kolaylıkla kullanacak durumdaysa, satın alma süreci düşük
ilginlik düzeyinde işlemektedir.
Bu gibi durumlarda tüketici araştırma, bilgi toplama vb. bazı aşamaları atlayarak
doğrudan satın alma davranışında bulunmaya yönelecektir.
İlginlik konusunun reklamla olan bağlantısını ortaya koyan ilk kişi 1965 yılında
Herbert Krugman olmuştur. Krugman’dan sonra da bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmiş,
oldukça ses getiren yeni modeller ortaya atılmıştır. Bu aşamada bir başlangıç olmasından
dolayı Krugman’ın geliştirdiği model ve daha sonraları ortaya atılan ve büyük yankı yaratan
FCB Izgarası, Rossiter ve Percy Izgarası gibi modeller üzerinde durulacaktır.

2.1.4. Düşük İlginlik Öğrenme Modeli
Düşük İlginlik Öğrenme Modeli’ni geliştiren Herbert Krugman ilginliğin yüksek ve
düşük olmak üzere iki düzeyde olabileceğini belirtmiştir. İknanın sadece yüksek ilginlik
durumu söz konusu olduğunda gerçekleşmediği, düşük ilginlik durumunda da iknanın
gerçekleştirilebildiği bilgisi üzerinde durmuştur. Krugman’a göre, yüksek ilginlik durumunda
iletişimin kanıları değiştirmede ve davranış üzerinde daha dolaysız bir etkisi bulunmaktadır.
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Buna karşın, düşük ilginliğin ikna etkisi daha yavaş olmaktadır. İlginlik seviyesi düşük bir
tüketici daha çok marka, logo, ambalaj ve reklam müziği vb. unsurlara dikkat etmektedir. Bu
yüzden reklamların tekrarlanması gerekmektedir.
Krugman, reklamı yapılan ürüne ilişkin ilginliğin ölçümünde bir reklama maruz kalma
sırasında birey ile yaşamı arasındaki bağlantıları bulmaya çalışmıştır. İlginliği, şiddet ve yön
gibi alternatif kavramlarla tanımlayan araştırmacı, insanların televizyondaki iletilen, basılı
reklam ortamlarından kendilerine gelen iletilerden farklı olarak işlediğini öne süren bir
düşünce geliştirmiştir. Krugman’a göre bireyler televizyonu beynin sol yarısı ile değil sağ
yarısı ile değerlendirmekte ve bu tür bilgi işleme de düşük ilginliğe denk gelmektedir. Bu
yolla işlenen iletiler bellekte depolanmakta, ancak hatırlanmamaktadır. Televizyonun düşük,
basılı materyallerin ise yüksek ilginliğe sahip reklam ortamları olduğunu savunan Krugman,
yüksek ve düşük ilginlik durumlarında reklamın etki sıralamasının farklı olduğunu
düşünmektedir.
Düşük ilginlikle izlenen televizyon reklamları da etkili olabilmekte, ancak bu farklı bir
yolla gerçekleşmektedir. Krugman’a göre televizyon reklamlarını öğrenmekle saçma sapan,
anlamsız hecelerin öğrenilmesi süreci aynı şekilde işlemektedir. İnsanlar anlamsız ve saçma
sapan şeyleri öğrenirken öğrendikleri şeylerle ilginlik kurmamaktadırlar. Televizyon
reklamları da aynı şekilde ilginlik olmadan izlenebilmektedir. Reklamın etkisi, ilgi kurmadan
gevşek öğrenme biçiminde gerçekleşmektedir. Reklama yönelik yüksek düzeyde ilginlik
göstermeyen tüketiciler, konu hakkındaki mesajları derinlemesine işlemedikleri için karşı
argüman geliştirmemekte, kendilerine gelen mesajları sorgulamamakta ve dolayısıyla ikna
çabalarına direnmemektedirler.
Temel olarak çalışmasında, bir ürünün tüketicilerin egolarına ifade ettiği önemin ve
yanlış bir tercih yapılması halinde karşı karşıya kalınacak risklerin, reklama dikkat etme
isteğine ne ölçüde etki ettiğini araştıran Helbert Krugman’la birlikte yalnızca ilginin yoğun
olduğu durumları değil, tüketicilerin ilgisiz oldukları durumları da hesaba katma fikri
doğmuştur. Bu doğrultuda geçen zamanla birlikte FCB Izgarası ve ona bir alternatif olarak
doğan Rossiter ve Percy Izgarası ortaya çıkmıştır.

2.1.5. FCB Izgarası
Reklama ilişkin tüm etki modellerinde olduğu gibi, FCB Izgarası’nda dikkate alınan
“İlginlik” kavramı da ilk olarak 1965 yılında Krugman tarafından incelenir. Krugman yapmış
olduğu çalışma neticesinde sadece ilginin yoğun olduğu durumları yani bireylerin hatalı bir
seçim yapmaları halinde karşılaşabilecekleri riskler ve söz konusu risklerin şiddetine paralel
olarak reklama yöneltilen dikkati esas alır. Buna karşın insanların önceden haberdar olmadığı,
riskler hakkında bilgisinin bulunmadığı ve dolayısıyla ilgisini yöneltmediği durumlar, konular
da söz konusudur.
İşte tüm bunların dikkate alan Foote, Cone ve Belding (FCB) reklam ajansı, reklama
ilişkin yeni fikirlerini “FCB Izgarası” olarak tanınan bir matriste toplarlar ve geçmiş
dönemlerde reklamın hangi ürün ve markalar söz konusu olduğunda, beynin sağ ve sol
loplarını hedeflemesi gerektiği esasından hareketle de değişkenleri saptamalar yaparlar.
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Bilindiği üzere ürün ve hizmetlerin farklılaşmasına bağlı olarak iletişim ve satın alma
süreçleri de farklı yapılandırılır. Bunun temelinde de bireylerin tepkilerinin farklılıklar
göstermesi bulunur. Örneğin, bazı ürünlerde rasyonel bazılarında duygusal ve bazılarında da
hem duygusal hem de kavramsal belirleyiciler etkindir. Ve bu tepkilerin, insan beyninin sağ
ve sol loplarında şekillendiği kabul edilir. Esas itibarıyla bir strateji belirleme aracı olarak
hazırlanmış olan bu ızgara da, beynimizin lopları esas alınarak hazırlanmıştır.

FCB Izgarası (1)
Bir diğer ifadeyle beynimizin sağ lobunun hisleri, sol lobunun ise rasyonel düşünceleri
şekillendirmekte olduğundan hareketle, 4 temel planlama alanından oluşturulmuş ve her alan
bir ürün ve tüketici profili ile bağlantılandırılmıştır. Böylesi bir ayrımlamanın temeli ise, söz
konusu gruplara yönelik reklam çalışmasının neden ve nasıllarının netleştirilmesi olarak
belirlenmiştir. Bu bağlamda yaratıcı strateji, medya planlama ve rek1am etkinliğinin denetimi
de bir şekilde formüle edilmeye çalışılmıştır. Demek ki, insanların satın alma karan verirken
etkilendikleri rasyonel ve duygusal süreçlerle Krugman’ın belirlemiş olduğu “İlginlik
Düzeyi”nin bütünleşik değerlendirilmesi ve ürün kategorilerinin temel alınması suretiyle
hazırlanan FCB Izgarası, 4 kadrandan oluşmaktadır.
Şekilden de izlenebileceği üzere öncelikle ürünler, tüketicinin satın alma karar
sürecinde sahip oldukları risk ve bunun şiddeti bağlamında bir sınıflandırmaya tabi
tutulmuştur. Sonrasında bu ürün grupları dört kutucuğa yerleştirilerek risk faktörü nedeniyle
tüketicilerin reklama yönelik ilginlikleri ile duygusal-kavramsal-deneyimsel tepkileri
bağlamında tepki sıralamaları oluşturulmuştur. Söz konusu yapılandırma paralelinde ürünlerin
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satın alım sıklığı veya kabul görme çerçevesinde taşıdıkları riskin yüksek olması nedeniyle
yüksek ilginlik kademesine araba, ev ve mobilya gibi ürünler, kavramsal boyut dikkate
alınarak yerleştirilmiştir. Özdeşleşme, kabul görme, sosyal statü göstergesi olarak benimsenen
ürünler ise, duygusal boyuta yerleştirilerek, reklamlarda kullanılacak yaratıcı temalar için de
bir sınıflandırma yapılmıştır.
İlginlik düzeyinin düşük olarak belirlendiği üçüncü ve dördüncü kutucuklarda ise,
kavramsal boyutta risk taşıyan ürünler olarak satın alımı sık olmasına karşın teklif edilen
vaadin ürünle karşılanmaması durumunda bireyin tüketici olarak duyacağı rahatsızlığın
yüksek olduğu ev gereçleri, temizlik malzemeleri vb. yer almaktadır. Böylesi bir durumda
tüketicinin öncelikle denemeye yöneltilmesi yargısından hareket eden araştırmacılar, satış yeri
reklamlarını işaret etmektedir. Sakız, ekmek veya şekerleme gibi satın alımı sık ve bunun
karşılığında algılanan riskin düşük olduğu ürünlerin yer aldığı dördüncü kutu ise, hedefin
tüketicileri doğrudan satın almaya yöneltenin esas alındığı durumları tanımlamaktadır.
FCB Izgarası, Foote, Cone Belding (FCB) reklam ajansından Richard Vaughn
tarafından, bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilmiş bir model, disiplin ya da yaratıcı
yaklaşıma bir öneri sistemidir. FCB Izgarası, ürün kategorilerini sınıflandırmada ölçüt olarak
ilginlik (düşük/yüksek) ve düşünme/hissetmeyi kullanmaktadır. Bu nedenle FCB Izgarası
tarafından kullanılan ilgi tipi kategori ilgisidir; markaya, kişiye ya da duruma bağlı ilgi
değildir. Modelle ilgili doğrulama çalışması Amerika’da 250 ürün ve 1800 tüketici üzerinde
yapılmıştır. Daha sonra 23 ülkede 20.000 görüşmeyle doğrulama çalışması genişletilmiştir.
Tüm bunlardan elde edilen yönetimsel çıkarım, reklamın ürün kategorisinin ait olduğu
bölgeye göre geliştirilmesi olmuştur.
Dört planlama alanından oluşan FCB Izgarasında her bir planlama alanı bir ürün
kategorisi ve satın alma süreci ile bağlantı kurmaktadır ve bu bilgi doğrultusunda nasıl bir
reklam, yaratıcı strateji, medya planı yapılacağı ve bunların sonuçlarının nasıl test edileceği
açıklanmaktadır. Beynin sağ ve sol lopları çerçevesinde hazırlanan FCB Izgarasına göre; sağ
lop hislerin, sol lop ise rasyonel düşüncelerin oluşma alanıdır. Gerek düşünce gerek his olsun,
ya da yüksek-düşük ilginlik düzeylerine maruz kalsın tüm ürünlerin bir yeri bulunmaktadır.
Bu yer ya kalptedir ya da akıldadır. Tüketiciler tarafından reklama verilecek tepkiyi,
gönderilen reklam mesajlarının beynin hangi tarafına seslendiği ve tüketicinin satın alma
sürecine olan ilginlik düzeyinin ne olduğu belirleyecektir. Tüketiciler açısından çeşitli
ürünlerin farklı ilginlik düzeyleri bulunmaktadır ve tüketiciler çeşitli ürünlere yönelik
kararlarım rasyonel ya da duygusal uyaranların etkisinde vermektedirler.
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Ürüne karşı düşünme ve yüksek önemin olduğu ilk alanda satın alma süreci öğrenhisset ve yap şeklinde işlemektedir. Bu alanda çoğunlukla araba, ev vb. ürünler yer
almaktadır. Bu tarz ürünlerde hedef kitle önce bilgilenmeyi istemekte sonra bununla duygusal
tatmin elde ettikten sonra eyleme geçmektedir. Bu alanda daha bilgilendirici olarak
hazırlanmış, uzun metin formatının kullanıldığı reklamlar yer almaktadır. Bazı durumlarda ise
ürün kullanımını bire bir göstermek gerekmektedir. FCB Izgarasının ikinci bölümünde
tüketicilerin yüksek ilginlik gösterdikleri ve satın alma kararında düşünmenin etkin olduğu
ürünler yer almaktadır. Bu alanda satın alma süreci hisset-öğren-yap sırasıyla ilerlemektedir.
Daha çok kozmetik ya da giyim gibi hedef kitle üzerinde duygusal ve psikolojik
mesajların kullanıldığı ürünlerin bulunduğu alanda imaj ağırlıklı, görsel etkisi güçlü
reklamların yapılması önerilmektedir.
Izgaranın üçüncü alanı düşünmenin ön planda olduğu düşük öneme sahip ürünlerden
oluşmaktadır. Bunlar ev aletleri vb. ürünler olmaktadır. Bu alanda satın alma süreci yapöğren-hisset sırasını takip etmektedir. Genellikle basılı ortamlarda küçük alan kaplayan,
televizyonda 10 saniye gibi kısa süreli reklamların önerildiği bu alandaki reklamlarda içerik
olarak hatırlatıcı özelliklerin kullanılması gerekmektedir.
FCB Izgarasının dördüncü ve son bölümünde ise, hissetmenin ön planda olduğu düşük önemli
ürünler bulunmaktadır. Bu alanda satın alma süreci yap-hisset-öğren sırasını takip etmektedir.
Sigara, şekerleme gibi ürünlerin bulunduğu bu bölümdeki hazırlanan reklamlarda dikkat
çekici temaların yoğunlukla kullanılması önerilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Reklamın işletiş süreci içinde yer alan modelleri ve bu modellerin tüketiciyi anlama ve
ona ulaşmak için reklamda nasıl kullanıldığının değerlendirmesi yapılmıştır.

2.HAFTA
BÖLÜM SORULARI ( 2019-2020)

1) “Model, yeni bir ürünün tüketiciler tarafından benimsenmesi ile ilgili süreç üzerinde
durmaktadır. Diğer geleneksel etki hiyerarşisi modelleri gibi tüketicilerin bir
davranışta bulunması için belli aşamalardan geçmesi gerektiğini savunan modele göre
bir yeniliğin kabul edilme süreci farkındalık, ilgi, değerlendirme, deneme ve
benimseme aşamalarından oluşmaktadır.” Söz konusu model aşağıdaki seçeneklerden
hangisidir?
A Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
B Bilgi işleme Modeli
C İlginlik Temelli Modeller
D Düşük İlginlik Öğrenme Modeli
E FCB Izgarası

2) Herbert Krugman’a göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
A İlginliğin yüksek ve düşük olmak üzere iki düzeyde olabileceğini belirtmiştir.
B İknanın sadece yüksek ilginlik durumu söz konusu olduğunda gerçekleşmediği,
düşük ilginlik durumunda da iknanın gerçekleştirilebildiği bilgisi üzerinde durmuştur.
C Yüksek ilginlik durumunda iletişimin kanıları değiştirmede ve davranış üzerinde
daha dolaylı bir etkisi bulunmaktadır.
D Düşük ilginliğin ikna etkisi daha yavaş olmaktadır.
E İlginlik seviyesi düşük bir tüketici daha çok marka, logo, ambalaj ve reklam müziği
gibi unsurlara dikkat etmektedir. Bu yüzden reklamların tekrarlanması gerekmektedir.

3) “……………………….reklam ajansı, reklama ilişkin yeni fikirlerini “FCB Izgarası”
olarak tanınan bir matriste toplarlar ve geçmiş dönemlerde reklamın hangi ürün ve
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markalar söz konusu olduğunda, beynin sağ ve sol loplarını hedeflemesi gerektiği
esasından hareketle de değişkenleri saptarlar.” Sözcesindeki boşluğa aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A Herbert Krugman
B Foote, Cone ve Belding
C William McGuire
D Timothy Joyce
E S.King

4) “FCB Izgarası” ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A Öncelikle ürünler, tüketicinin satın alma karar sürecinde sahip oldukları risk
ve bunun şiddeti bağlamında bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
B Sonrasında bu ürün grupları beş kutucuğa yerleştirilerek risk faktörü
nedeniyle tüketicilerin reklama yönelik ilginlikleri ile duygusal-kavramsal-deneyimsel
tepkileri bağlamında tepki sıralamaları oluşturulmuştur.
C Söz konusu yapılandırma koşutunda ürünlerin satın alım sıklığı ya da kabul
görme çerçevesinde taşıdıkları riskin yüksek olması nedeniyle yüksek ilginlik
kademesine araba, ev ve mobilya gibi ürünler, kavramsal boyut dikkate alınarak
yerleştirilmiştir.
D Özdeşleşme, kabul görme, sosyal statü göstergesi olarak benimsenen ürünler
ise, duygusal boyuta yerleştirilerek, reklamlarda kullanılacak yaratıcı temalar için de
bir sınıflandırma yapılmıştır.
E İlginlik düzeyinin düşük olarak belirlendiği üçüncü ve dördüncü
kutucuklarda ise, kavramsal boyutta risk taşıyan ürünler olarak satın alımı sık
olmasına karşın teklif edilen vaadin ürünle karşılanmaması durumunda bireyin tüketici
olarak duyacağı rahatsızlığın yüksek olduğu ev gereçleri, temizlik malzemeleri vb. yer
almaktadır.
5) Bazı reklam ortamlarının düşük bazılarınınsa yüksek ilginlik düzeyine sahip olduğunu
belirten Krugman’a göre aşağıdaki reklam ortamlarından hangisi düşük ilginlik
düzeyine sahiptir?
A Gazete
B Dergi
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C Televizyon
D Açıkhava
E Afiş

YANITLAR: 1) A, 2) C, 3) B, 4) B, 5) C

DOĞRU/YANLIŞ
1) “FCB Izgarası, Foote, Cone Belding (FCB) reklam ajansından Herbert Krugman
tarafından, bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilmiş bir model, disiplin ya da yaratıcı
yaklaşıma bir öneri sistemidir. FCB Izgarası, ürün kategorilerini sınıflandırmada ölçüt
olarak ilginlik (düşük/yüksek) ve düşünme/hissetmeyi kullanmaktadır. Bu nedenle
FCB Izgarası tarafından kullanılan ilgi tipi kategori ilgisidir; markaya, kişiye ya da
duruma bağlı ilgi değildir.”
2) Geleneksel Etki Hiyerarşisi modelleri bağlamında DAGMAR Modeli yer almaz.
3) Geleneksel Etki Hiyerarşisi modelleri bağlamında Düşük İlginlik Öğrenme Modeli yer
almaz.

4) William McGuire tarafından geliştirilen Bilgi İşleme Modelinde
Duyumsama/Hissetme aşaması yer almaz.
5) “İlginlik,düzeyiyle kastedilen tüketicinin ürüne ya da markaya dair ne yoğunlukta bir
bilgi edinme gereksiniminde olduklarıdır.

YANITLAR:
1) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: RICHARD VAUGHN,
2) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: JAMES WEBB YOUNG’IN BEŞ YOL
ÇÖZÜMLEMESİ,
3) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: ROSSITER VE PERCY IZGARASI,
4) DOĞRU,
5) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: İLGİLENİM
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3. REKLAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ (3)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.

Rossiter ve Percy Izgarası
Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli

3.3. Bütünleştirilmiş Modelleme
3.4. James Webb Young’ın Beş Yol Çözümlemesi
3.5. S.King’in Şuur Skalası

Giriş
Dünden bugüne reklam sektörünün yaşanmış ve yaşanmakta olduğu en büyük sorun,
reklamın nasıl işlediğine ve dolayısıyla etkinliğinin belirlenmesine ilişkin farklı yaklaşımlara
karşın halen net bir reçete hazırlanamamış olmasıdır. Her ne kadar reklamın toplumsal,
ekonomik, politik vb. yapılar üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar devam ediyor olsa da,
hiç biri söz konusu sorun kadar hem akademisyenlerin hem de pratisyenlerin kafasını meşgul
etmemiştir. Bu sorunun cevaplanması adına yapılan çalışmalar ve ortaya atılan tezler
doğrultusunda, öncelikle reklamın nasıl işlediğinin çözümlenmesi gerektiği öngörülmüştür.
Reklam işleyiş sürecinin açıklanması doğrultusunda 19. yüzyılın sonlarından
günümüze değin pek çok model geliştirilmiştir. Reklam etki sürecinin belli basamakları takip
ederek gerçekleştiği düşüncesiyle oluşturulan geleneksel etki hiyerarşisi modelleriyle
başlayan süreç, sonraları tüketicilerin ilginlik düzeyleri üzerine, tüketicilerde tutum oluşum
süreçlerine odaklanan modellerin geliştirilmesiyle devam etmiştir
Bu bağlamda bubölümde, Reklamın İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller bağlamında,
Rossiter ve Percy Izgarası, Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli, Bütünleştirilmiş Modelleme,
James Webb Young’ın Beş Yol Çözümlemesi ve S.King’in Şuur Skalası ele alınacaktır.
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3. REKLAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ (3)
3.1. Rossiter ve Percy Izgarası
Bireylerin satın alma davranışlarındaki farklılıkların neden ve nasıllarını
açıklamamıza, kurulan iletişime verilen zihinsel tepkilerin boyutlarının belirlenmesine
yardımcı olan FCB Izgarası, aynı zamanda rakiplerin yaklaşımlarının da çözümlenmesine
yardımcı bir formül gibi hizmet vermiştir. Bu bağlamda da kampanyaların farklılaşma
noktalarının belirlenmesinde bir rehber gibi hizmet etmiştir. Öte yandan o güne kadar dikkate
alınmış olan hiyerarşik etki modellerinin getirdiği genellemelerden kurtulunarak ürün
kategorilerinin de tepki açısından kritik değere sahip olduğunu ortaya konulmuştur.
Bütün bu olumlu katkılarına karşın FCB’nin en önemli zaaflarından biri, duygu ve düşüncenin
bu kadar keskin çizgilerle ayrıldığını dikkate alması yani belli durumlarda bunların birlikte
tepkiyi şekillendirebileceğinin matrise yansıtılmamasıdır. Özellikle günümüzün değişen
sosyoekonomik düzeni itibarıyla değerlendirildiğinde bireylerin kararlarını sadece rasyonel
verilere bağlı olarak almakta olduklarını söylememek mümkün değildir çünkü, bilgi akışı
süreklidir. Kavramsal uyaranların duygusal bileşenlerle bezenmesi ile oluşturulan markalar,
iletişim stratejilerinin anahtarlarıdır. FCB’nin yadsınamaz katkılarının yanı sıra taşıdığı riskler
de dikkate alınarak 1991 yılında “Rossiter ve Percy Izgarası” oluşturulur.
Bir alternatif olarak yapılandırılan Rossiter ve Percy Izgarası’nda, FCB’den farklı
olarak “Biliş” ve “Etkilenme” boyutunun yerine motivasyon boyutu dikkate alınır; NegatifBilgisel Motivasyonlar’a karşı Pozitif-Dönüştürücü Motivasyonlar... Ayrıca diğer
modellerden farklı olarak ve tabii ki günün gereklilikleri doğrultusunda “Marka Bilinirliği” de
modele yansıtılır. Açıklanacak olursa, Rossiter ve Percy Izgarası’nda ;
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Şekilden de izlenebileceği üzere bu yapılanmada; marka farkındalığı, markaya yönelik
tutum oluşumunda gerekli bir ön koşul olarak değerlendirilerek söz konusu tutumun ilginlik
boyutu ile tutumun güdülenme boyutu esas alınmaktadır. Oysa FCB’de sadece, belirsiz bir
“düşünme-hissetme” kavramı, sonuçlara yansıtılarak reklamın çalışma mantığı formüle
edilmektedir. FCB’nin yaratıcısı olan R. Vaughn gibi reklamın işleyiş sürecinin ürün türü,
hedef kitle ve satın alma davranışının belirleyicilere göre farklılaşacağı yargısından hareket
eden Rossiter ve Percy, farklı olarak markayı merkez alarak marka bilinilirliğinin
yapılandırılmasınm iki şekilde gerçekleşebileceğini öngörmüşlerdir: Alım Noktasında Tanıma
ve Alım Öncesi Tanıma. Her şart altında tutumlardan hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan
Rossiter ve Percy, tutumun oluşabilmesi için öncelikle tüketicinin haberdar olması gerektiğine
dikkatleri çekmişlerdir. Ürün kategorisi ile marka arasında ayırım yapan Rossiter ve Percy,
aynı ürün grubunda yer alan markaların farklı satın alma güdüleri ile tüketicileri harekete
geçirmelerini yaklaşımlarının ana gerekesi olarak göstermişlerdir.
Öte yandan birer tüketici olarak bireylerin farklı ürün ve markaları farklı güdüleri
tatmin amacıyla satın alma davranışında bulunduklarına işaret eden Rossiter ve Percy, ilginlik
düzeyi olarak kavramsallaştırılan risk faktörünün satın alma davranışının yönünü belirleyici
tek neden olmadığına dikkatleri çekerek, sözü edilen negatif ve pozitif motiflerin reklam
temasının bileşenleri olarak da değerlendirebileceğini belirtmişlerdir.
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Özetle, Rossiter ve Percy Izgarası, 90’lı yıllarda ortaya konulmuş bir yaklaşımdır ve
temelinde FCB Izgarası bulunmaktadır. Marka kavramını FCB Izgarasına oranla daha fazla
ön plana çıkaran Rossiter ve Percy Izgarasının bu yaklaşımında, son yıllarda üründen çok
markanın önem kazanması ve marka yönetimi çalışmalarının başarılı olmasının bir markayı
geleceğe taşıyacağının bilinmesi yatmaktadır. Rossiter ve Percy Izgarası, FCB Izgarasından
üç noktada farklılaşmaktadır. Bunlardan ilki; Rossiter ve Percy Izgarasında marka
farkındalığının, markaya yönelik tutum oluşumunda gerekli bir ön koşul olarak
değerlendirilmesidir. Diğerleri ise, markaya yönelik tutumun ilginlik boyutu ve markaya
yönelik tutumun güdülenme boyutudur
FCB Izgarası, tüketicilerin ürünlere yönelik tutumlarını ilginlik ve düşünme-hissetme
temelinde boyutlandırırken; Rossiter ve Percy Izgarası, tüketicilerin tutumlarını ürünlere ve
markalara yönelik olarak ilginlik ve güdülenme türleri temelinde boyutlandırmaktadır.
Rossiter ve Percy’e göre marka farkındalığını sağlamak bir reklam için oldukça gerekli bir
iletişim hedefidir. Özellikle çağımız pazarlarındaki hakim olan ürün çeşitliliği, reklamların
birincil hedef ini markaya yönelik olumlu tutum vb. oluşturmaktan ziyade öncelikle çok
sayıda markanın bulunduğu pazar ortamında reklamı yapılan markanın tüketiciler tarafından
fark edilmesini sağlamaktır. Marka tutumu yaratma hedefinin, marka farkındalığını sağlama
hedefinden önce gelmesi mantıksal olmayacaktır.

Şekilde de görüldüğü gibi Rossiter ve Percy ızgarası marka farkındalığını iki boyutta
incelemektedir. Bunlar, marka tanıma ve marka hatırlamadır. Marka tanıma; satın alma
noktasında tüketicinin gördüğü markayı diğerlerinden ayırt etmesini, tanımasını ifade
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etmektedir. Marka hatırlama ise, satın alma davranışı öncesinde tüketicinin markayı
hatırlayabilmesini işaret etmektedir. Eğer reklamın iletişim hedefi marka tanıma üzerine
odaklanmışsa yaratıcı uygulamalar, reklamı yapılan ürünün ambalajını göstermeye veya isim,
logo gibi tüketicinin markayı satın alma noktasındaki diğer markalar arasından tanımasına
yardımcı olacak unsurlar üzerine yoğunlaşmalıdır. Öte yandan reklamın iletişim hedefi marka
hatırlama üzerine odaklanmışsa, reklam uygulamaları tüketici zihninde kategori gereksinimi
ile reklamı yapılan markanın adı arasında bir bağ kurulması üzerine odaklanmalıdır .
Rossiter ve Percy Izgarasının FCB Izgarasından temel farklarından biri de kategori
gereksinimi kavramıdır. Rossiter ve Percy’nin, satın alıcıların ürün ya da hizmet hakkındaki
temel düzeyleri olarak tanımladıkları kategori, ürün ya da hizmete gereksinim duyulmasının
temel nedeni olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda reklamcıların, satın alma
gereksinimi ile ürün ya da hizmet arasında kuracağı ilişki, reklam etkinliği açısından oldukça
kritik bir rol oynamaktadır.
Rossiter ve Percy Izgarasında ilginlik, tüketiciler tarafından algılanan risk olarak
açıklanmaktadır. Buna göre tüketiciler satın alma kararını verirken, satın alma davranışını
yapmakla ne büyüklükte bir risk altına girdiklerini düşünmekte, bu doğrultuda da satın alma
sürecine yönelik farklı ilginlik düzeyleri göstermektedirler. Eğer tüketiciler bir ürünü satın
alırken yüksek bir risk altına girdiklerini düşünüyorlarsa, satın alma sürecine gösterdikleri
ilgi, bilgi gereksinimi vb. artacak, düşük bir risk altına girdiklerini düşünüyorlarsa da
azalacaktır. Ayrıca bir tüketicinin bir marka hakkında daha önceki deneyimleri olumluysa da
satın almaya yönelik olarak algıladığı risk azalacaktır.
Bundan da anlaşılacağı üzere, algılanan risk üzerinde fiyat vb. unsurlar yanında
geçmiş deneyimler, ayrıca tüketicinin markaya dair sahip olduğu bilgi ve izlenimler etkili
olmaktadır..
Rossiter ve Percy Izgarasına göre; ürünlere ya da markalara dair geliştirilen tutumlar
sadece tüketicilerin ilginlik düzeylerine göre ayrılmamakta, tutumların şekillenmesini
sağlayan satın alma güdülerinden de etkilenmektedir. Güdüler tüketicilerin satın alma
kararlarında önemli bir itici güçtür ve satın alınan ürünler genellikle bir ya da daha fazla
güdünün tatminine yöneliktir.
FCB Izgarası, ürün kategorisi ile marka arasında bir ayrım yapmazken, Rossiter ve
Percy Izgarasında bu ayrım yapılmakta, aynı ürün kategorisinde markaya göre satın alma
güdüsünün değişebileceğini ortaya koymaktadır. Örneğin; otomobil satın almak bilgiye dayalı
bir karar süreci gerektirirken, x marka bir otomobil ya da bu markanın kendi modellerinde
satın alma süreci dönüşümsel olarak duygusal tatminlere ve sosyal onay gereksinimlerine
yanıt verir bir duruma gelebilmektedir. Rossiter ve Percy’nin yaklaşımında hissetmeye dayalı
güdüler dönüşümsel olarak tanımlanmaktadır ve bunlar marka kullanıcısındaki zihinsel,
duygusal ya da sosyal dönüşümü etkilemektedirler.
Şekilde de görüldüğü gibi Rossiter ve Percy Izgarası, FCB Izgarası temel alınarak
tüketici tutumları üzerinde geliştirilmiştir. FCB Izgarasında düşünme/hissetme ve önem
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boyutunda tüketici tutumları sınıflandırılmakta ve bu sınıflama sadece ürün ile yapılmaktadır.
Bununla birlikte Rossiter ve Percy Izgarası, tüketici tutumlarını hem ürün hem de marka ile
iki boyutla ele almaktadır: Kapsam ve motivasyon türü.
FCB ve Rossiter-Percy Izgaraları arasındaki farkları kısaca özetlemek gerekirse şu
maddeleri sıralamak mümkündür :
• Rossiter-Percy Izgarası ürün kategorisi seçimindeki güdülerle marka seçimindeki güdüleri
ayırmaktadır, oysa FCB ızgarası bu ayrımı yapmamaktadır.
• Rossiter-Percy Izgarası sekiz farklı satın alma güdüsünü tanımlamaktadır. Buna karşılık
FCB’de sadece birkaç düşünme ve hissetme güdüsü tanımlanmaktadır.
• Son olarak, FCB, belirsiz bir “düşünme-hissetme” kavramını sonuçlara yansıtmaktadır.

3.2. Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
Richard Petty ve John Cacioppo tarafından geliştirilen Ayrıntılandırma Olasılığı
Modeli, son yıllarda gerek ikna ile ilgili, gerekse de reklamın nasıl işlediğini açıklamaya
yönelik çalışmalarda üzerinde en çok durulan modeldir. Bireylerin kendilerine verilen bir
mesajdaki bilgiyi nasıl işlediği konusu üzerinde duran bu modele göre, bireyler kendilerine bir
mesaj geldiği zaman bunu ya detaylı bir şekilde incelemekte ve belli bir sonuca ulaşmaya
çalışmakta ya da verilen bilgiden çok, bu mesajın kim tarafından verildiğine, dışsal ipuçlarına
bakmaktadırlar. Buna göre iknaya giden merkezi ve çevresel olmak üzere iki yol
bulunmaktadır.
Petty ve Cacioppo’ya göre insanlar doğru tutumlar geliştirmeye güdülenmişlerdir. Bu
nedenle özellikle kendileri için önem taşıyan konularda öne sürülen fikirleri dikkatlice
incelemektedirler. Ancak bazen, konu önemli olsa dahi, kişi dikkatini başka bir yöne doğru
yönlendirmiş olduğu için, çok meşgul olduğu için ya da mesaj çok kurnazca hazırlandığı için
gerekli incelemeyi yapamayabilmektedir. Eğer kişi ikna edici iletişim sürecinde kendisine
gönderilen mesajı dinleme ve mesaj hakkında düşünme yolunu seçiyorsa, ikna, merkezi
yoldan gerçekleşecektir. Ancak eğer kişi mesaj üzerinde düşünmek istemiyor veya herhangi
bir nedenden ötürü düşünemiyorsa (örneğin çok meşgulse veya konu ilgisini çekmiyorsa)
ikna, çevresel yoldan gerçekleşecektir..
Bu durumda çok az bir bilişsel çaba sarf edilecek ve tutum değişikliğinin
gerçekleşmesi mesaj kaynağının prestiji, güvenirliği, hoşa gider olması, mesajın sunum biçimi
gibi çevresel ipuçlarına dayanacaktır.
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Petty ve Cacioppo, hem çevresel hem de merkezi yolla da tutum değişikliğinin ortaya
çıkabileceğini söylemektedir. Ancak bu tutum değişikliklerinin uzun süreli mi olduğu yoksa
kısa süreli mi olduğu, hangi yolun kullanıldığına bağlıdır. Hangi yolun kullanılacağını da
kişinin o anki durumu ve çıkarları belirlemektedir. Kişi için önemli bir konuda ayrıntılı
işlemin seçilme olasılığı daha fazladır. Fakat kişi için önemsiz bir konuda detaylı inceleme
yapılması olasılığı düşüktür. Bunun dışında mesaj inceleme olasılığı Petty ve Cacioppo’ya
göre bazı faktörlerden de etkilenebilmektedir. Bu faktörler kişinin motivasyonu, yeteneği ve
mesajın nitelikleridir ve kısaca şöyle açıklanabilir:
a- Motivasyon: Motivasyon, bir kişinin kendine gönderilen mesajı detaylı olarak
inceleme isteğinin olup olmadığıdır ve kişinin bilişsel çalışmalara olan ihtiyacına, konuya
bağlılığına, çıkarına ve kişisel sorumluluğuna bağlıdır. Kişide motivasyon yoksa kişi detaylı
inceleme yerine yüzeysel işlemi seçip, çevresel ipuçlarını kullanma yoluna gitmektedir.
b- Yetenek: Yetenek, bir kişinin kendine gönderilen mesajı detaylı olarak
değerlendirme yeteneğine sahip olup olmadığıdır. Eğer kişinin verilen mesajı anlama yeteneği
azsa ve çevrede bazı engelleyici unsurlar mevcutsa kişi yüzeysel işleme yönelebilmektedir.
Motivasyonu ve yeteneği olan kişilerse mesajı bilişsel olarak değerlendirme işlemine
başlayabilmektedirler. Bu yetenekli kişiler kolaylıkla mesajın yapısına bakıp onun hangi
açılardan mantıklı ve güçlü olduğunu analiz edebilmektedirler.
c- Mesaj: Kişi merkezi yolu seçtiği zaman verilen mesajı anlamak ve kendi
düşünceleriyle, inançlarıyla karşılaştırmak ihtiyacı içine girmektedir. Verilen mesajın kalitesi
bu noktada çok önemlidir. Eğer sunulan mesaj mantıklı ve güçlüyse, kişinin verilen mesaja
dair daha önceden olumlu bir tutumu varsa kişinin bu mesajdan etkilenmesi olasılığı
yükselmektedir.

Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli, pazarlama iletişimi uygulamaları için dikkate alınması
gereken öğeleri barındırmaktadır. Örneğin, ilgilenim ya da ilginlik üzerinde önemle durulması
gereken bir konudur. İlgilenim, tüketicinin bir ürün, medya ya da mesajla ilgisinin
yoğunluğunu açıklayan bir kavramdır. Yüksek ilgilenim düzeyindeki birey, ilgi yoğunluğu
nedeniyle (örneğin yeni bir ev, araba alma, Avrupa’da tatil geçirme gibi) daha çok bilgi
araştıracak ve bilgiyi etkin bir şekilde değerlendirecektir. Dolayısıyla yüksek ilgilenimli
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ürünlerin reklamlarında ürünle ilgili kapsamlı bilgiler verilmesi yoluna gidilmektedir. Düşük
ilgilenimli ürünler (örneğin çiklet, diş macunu, kağıt havlu gibi) ise çok fazla araştırma
yapılmaksızın, karar konusunda çok fazla düşünülmeksizin alınan ürünlerdir. Bu tür ürünlerin
reklamlarında da sloganlar, imgeler önem kazanmaktadır. Yine ünlü kişilerin kullanımı, düşük
ilgilenim durumunda tutumları etkileyen önemli bir faktördür. Kısaca en etkili mesajlar,
tüketicilerin iknada izlediği yola bağlıdır.
Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli, özellikle bir reklam mesajının içeriğinde hangi
çekiciliklere yer verileceği, hedef kitlenin reklama konu olan ürün ile ilgili olarak gösterdiği
ilginliğin düzeyi ve tüketicilerin kendilerine gelen reklam mesajını yüzeysel mi yoksa ayrıntılı
olarak mı işleme eğiliminde olduğu konularında reklamcılara ana bir çerçeve çizmektedir. Bu
doğrultuda, çeşitli reklam çekiciliklerinin reklam mesajının hedef kitledeki etkililiği
üzerindeki rolüne dair birçok araştırma yapılmıştır.
Zhang, Ayrıntılandırma Olasılığı Modelinden yararlanarak, bireylerin bilgi
gereksinmelerinin, reklamlarda kullanılan mizahın ikna ediciliğine etki edip etmediğini
araştırmıştır. Zhang araştırmasını gerçekleştirmeden önce, kişilerin bilgi gereksinimlerinin
düşük olduğu durumlarda ikna açısından reklamda mizahın kullanımının etkili olacağını,
yüksek olduğu durumlarda ise mizahın kullanılmasının ya da kullanılmamasının iknaya bir
katkısının olmayacağını düşünmüştür. Araştırmasında bir fotoğraf makinesinin mizahi içerik
taşıyan ve taşımayan dergi reklamlarını kullanan Zhang, deneklere kendilerine gösterilen
reklamlarla ilgili birtakım sorular sormuştur. Araştırma sonucunda Zhang’m hipotezi
doğrulanmış, düşük bilgi gereksinimi olan kişilerde mizahi içerikli reklamların ikna açısından
daha etkili olduğu, yüksek bilgi gereksinimi duyan kişilerde ise mizah içerikli reklamların
fazla etkili olmadığı görülmüştür.
Reklamın nasıl işlediğini açıklamaya çalışan tüm bu reklam etki modelleri
açıklandıktan sonra denilebilir ki, bu modellerden hangisinin bir reklamın etki sürecini tam
anlamıyla açıkladığını, reklamdaki ikna sürecinde etkili olan tüm değişkenleri kusursuz olarak
tanımladığını söylemek şu aşamada mümkün gözükmemektedir. Reklamın nasıl işlediğine
dair sosyal psikoloji, pazarlama ve reklam literatüründe daha çok sayıda model
bulunmaktadır. Çağımızda bilimin geldiği ileri noktaya rağmen insan zihninin işleyişi tam
anlamıyla çözümlenememiş, dolayısıyla reklamın nasıl işlediğine dair kesin bir yanıt
verilememiştir.

Bugün insan beynine dair birçok konu, araştırmacılar tarafından çeşitli yaklaşımlar
doğrultusunda aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Ancak ortada olan bir gerçek vardır ki o da
insan zihninin, geleneksel etki hiyerarşisi modellerinde belirtildiği kadar basit ve zincirleme
bir şekilde işlemediğidir. Bir kişinin sahip olduğu tutumlarında ya da sergilemiş olduğu
davranışlarında çok sayıda değişken etkili olmaktadır. Üstelik söz konusu değişkenler farklı
zamanlarda farklı sonuçlar da doğurabilmektedir. Bu doğrultuda reklam etki sürecini
açıklayan modellerin bundan sonra da geliştirilmeye devam edeceğini söylemek mümkündür.
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3.3. Bütünleştirilmiş Modelleme
Journal of Marketing dergisinin Haziran/1999 tarihinde yayınlanan 63. sayısında yer
alan ve Demetrios Vakratsas ile Tim Ambler tarafınca hazırlanmış “How advertising works:
What do we really know?” başlıklı makalenin ana konusu; dünden bugüne reklamın çalışma
mantığını çözümlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmalar paralelinde yapılandırılmış ve
bu çalışmada da temel teşkil edenler olarak dikkate alınmış olan modellerin incelenmesi
olarak belirlenmiştir.
Daha önce sözü geçen hesap verme ve etkinlik belirleme kısıtlayıcılarından yola çıkan
Vakratsas ve Ambler, reklamın ne anlama geldiğini bulmak, işleyişini ve tüketiciyi nasıl
etkilediğini belirlemek için 250’yi aşkın gazete makalesi ve kitabı inceleyerek, bir model
sınıflandırması yapmışlardır. Bu bağlamda her bir modelin teorik yöntemini ele almışlar ve
bunların ampirik bulgularını reklamın işleyişini farklı ana başlıklar altında toplayarak
özetlemişlerdir. Reklamın işleyişini açıklamaya yönelik bu modeller bağlamında da kendileri
bütünleşik bir model önerisi hazırlamışlardır.
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Reklamın İşleyişine Farklı Bir Bakış

Şekilden de izlenebileceği üzere, literatür taramasını sözü edilen sınıflandırma
paralelinde tamamlayan Vakratsas ve Ambler, elde ettikleri verileri kendi perspektifleriyle
bütünleştirerek reklamın tüketicinin inanışı ve tavrı veya marka seçimi üzerindeki satın alma
davranışıyla ilgili etkilerini ara belirleyiciler olarak dikkate almışlardır. “Duygusal” ve
“Kavramsal” etkileme bağını, iki temel etki eşiği olarak belirleyen yazarlar, davranışı
deneyimlerin beslediğini, tutumların yönlendiriciliği, bilinçli-bilinçsiz tepkiler gibi faktörlerin
reklama yönelik tepkinin değişme gerekçeleri olabileceğine işaret etmişlerdir. Söz konusu
faktörleri reklamın girdi filtreleri olarak belirlemiş olan yazarlar, böylesi bir çerçeve ile hem
reklamın işleyişini genel bir sistematiğe bağlamayı hem de ürün, marka, farklılaşan yapılar
veya yeni dinamikler gibi uygulamada değişen her ne olursa olsun reklamın parçalarının etki
boyutlarının sınırlarını çizmeyi hedeflemişlerdir

3.4. James Webb Young’ın Beş Yol Çözümlemesi
Reklam ile diğer iletişim formları arasındaki en önemli farkın, “İletişimin Etki
Düzeyi” olduğuna dikkat çeken R. Colley, reklam objelerinin spesifize edilmesinin aynı
zamanda daha net veriler derlenmesine olanak tanıyacak nitelikteki araştırma yöntemlerinden
de faydalanılmasını gündeme getireceğini ve bu suretle etkinlik düzeyinin arttırılabileceğini
belirtmiştir. Dolayısıyla da tüketici tepkilerinin dikkate alınması suretiyle yapılandırılmış olan
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DAGMAR, genel olarak değerlendirildiğinde özde, AIDA ile paralel basamaklara sahip
olmasına karşın temel farklılığının, önceliği hedef kitlenin mesajı kavrayarak inanmasına
vermesinin olduğu görülür.
1930’lardan itibaren oluşturulmaya başlanan reklamın işleyiş mantığını çözümlemek
suretiyle etkinliğini belirlemeyi hedefleyen hiyerarşik modeller bütün olarak
değerlendirildiklerinde kesişim noktalarında; farkındalık yaratmak ile davranışta bulunmaya
sevk etmenin olduğu belirlenmektedir. Tabii ki söz konusu basamakların vazgeçilmezliğinin
asıl nedeni ise, ilgili dönem ve şartları itibarıyla reklamın sonucunun satış olduğuna ilişkin
yargıya ilişkin fikir birliğidir. Oysa bilindiği üzere reklam açısından satışlar, amaç değil
sadece bir araçtır ve ne yazık ki, bunun anlaşılması oldukça uzun zaman almıştır. Yine de o
günlerden bugüne kadar uzanan modellerin birer deniz feneri olduğu yadsınamaz bir gerçektir
ve özellikle de James Webb Young’a ait olan “Beş Yol” adlı çözümleme, halen geçerliliğini
korumaktadır.
Young’a göre reklamın etki şedülü beş aşamada gerçekleşmektedir ve bunlar ;
1. Alıştırma
2. Hatırlatma
3. Haber Yayma
4. Atalet Noktalarını Aşma ve
5. Ürüne İçinde Var olamayan Bir Değer Katma, şeklinde sıralanmaktadır.
Görülebileceği üzere söz konusu değişkenler günümüz reklam uygulamaları için de
açıklayıcı niteliktedir. Yine de ilgili modellerin hemen hepsi hiyerarşik bir sıralama olmaktan
öteye gidemez ve bu durum Lavidge ve Steiner tarafından hazırlanan “Etki Hiyerarşisi
Modeli “ne kadar bu şekilde devam eder.
Söz konusu model ile reklamın çalışma mantığını açıklamaya yönelik düşüncelerde bir
dönüm yaşanır. Her ne kadar yaşanan değişimlere paralel olarak “pasif tüketici” yargısı
zaman içerisinde terk edilmişse de halen bireylerin birer karar merkezi olduklarının kabul
edilememiş olmasının yanı sıra belki de bugünün şartlarının halen mevcut olmaması yani
halen imaj çalışmalarına ihtiyaç duyulmaması, halen teknolojik gelişmelerle gündeme gelen
oluşumlar doğrultusunda insanın bir değer gibi dikkate alınmaması veya halen tüketicilerin de
duygularının, düşüncelerinin, farklı değerlendirme kriterlerinin var olduğunun
kabullenilememiş olması vb. faktörlere bağlı olarak modellerin gelişim süreç ve çizgilerini
tamamlayamamalarına karşın yavaş yavaş bugüne yaklaştıkları belirlenir. Böylesi bir
yakınlaşmanın temelinde de, “reklamın insanları nasıl etkilediğinin çözümlenmesine yönelik
çabalar” ın yerini zaman içinde “insanların reklama nasıl tepki verdiği” nin belirlenerek,
reklamın işleyiş mantığına ilişkin akışın bu paralelde çözümlenmesi gerektiğine dair
çalışmalara bırakmasının bulunduğu ve insanın kara kutusunun şifresinin çözümlenmesinde
“Tutum”un temel kriterlerden biri olarak dikkate alınmaya başlanmasının bulunduğu görülür.

45

3.5. S.King’in Şuur Skalası
İlgili yönde gerçekleştirilmiş çalışmalardan en fazla bilinen “Şuur Skalası” nı
yapılandırmış olan S. King’e göre; reklam aracılığı ile tüketiciler üzerinde nasıl bir etki
yaratılması gerektiği, bunun yönünün ve şiddetinin derecesi ile söz konusu uyarana verilen
tepkilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair sorular cevaplanamayacak kadar karmaşık
değildir. Söz konusu soruların yanıtları ise, reklam-satın alma davranışı ve tutumlar arasındaki
değişkenlerin çözümlenmesine bağlıdır.

Şekilden de izlenmekte olduğu üzere, King tarafından hazırlanan skalaya göre reklam,
ürün, hizmet, marka veya örgüte ilişkin bilgileri renkler, semboller ve şarkılarla bezeyerek
aktarmaktadır. Edindiği bilgileri, kendi değer ve inanç sisteminde yorumlayan birey, ilgili
konuya karşı belirli tu tutumlar geliştirmekte ve dolayısıyla da satın alma davranışında
bulunmakta veya bulunmamaktadır. Şayet satın alma davranışında bulunursa, tüketim
sonrasında elde etmeyi umduğu fayda ve doyum ile ürün ve markanın sağladıkları arasında
uyum varsa yeniden talep etmekte yani satın alma davranışını tekrarlamaktadır. Sonuçta da,
tabii ki geçen zaman içinde gerek ürün ve marka gerekse kişisel tercih ve beklentileri
açılarından bir değişim olmazsa söz konusu birey, ürün ve marka bağımlısı tüketicilerden biri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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King, yapılandırdığı “Şuur Skalası” ile o güne kadar reklamın işleyiş mantığını
açıklamak amacıyla geliştirilmiş modellerden farklı olarak insanın duygusal boyutunu dikkate
almış ve reklamın sanatsal boyutu çerçevesinde etkileşimi açıklamaya çalışmışsa da, gerçek
hayatta davranışın böylesi bir mantık dizini ile gerçekleştiği iddia edilemez. Bunun da
temelinde gerçek hayatta insan davranışının yönünün belirlenmesinde reklam da dahil olmak
üzere sayısız uyaranın yer alması bulunur. Örneğin bireyler, zaman içinde çevresel uyaranlar
yoluyla oluşturdukları kişisel değer ve inançlarına yakın olay, olgu ve objelere karşı zaten
pozitif yönlü tutumlara sahiptirler. Dolayısıyla böylesi tutumlar söz konusu olduğunda
reklamın işi oldukça zordur. Bu bağlamda da, özellikle tutumların nötr veya negatif olduğu
durumların yanı sıra bireyin herhangi bir tutuma sahip olmadığı konularda reklamın
davranışın yönünü belirleme etkisinin daha yüksek olduğu kabul edilmektedir.
Söz konusu görüş birliğinden hareketle reklamın satın alma davranışı üzerindeki etkisini,
tutum ve davranış etkileşiminin dikkate alınması suretiyle açıklamak amacıyla yeni bir
modelleme çalışması yapılır. Bu çalışmanın temelini, şekilden de izlenebileceği üzere, hedef
etkinin yaratılabilmesi için bireyin ilgili ürün ve markaya karşı duygu ve düşüncelerinin
edindiği enformasyonla bütünleşmesi gerekliliği teşkil etmektedir.
Aynı zamanda, bireyin kişilik ve yaşam tarzıyla ürün ve marka kimliği arasında da
denge ve uyum olmalıdır. Tüm bunlar bağlamında da denilebilir ki; King’in de belirmiş
olduğu gibi, reklam aracılığıyla bireyler üzerinde nasıl bir etki yaratılması gerektiği, bunun
yönünün ve şiddetinin derecesi ile söz konusu uyarana verilen tepkilerin nasıl
değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin problemler çözümsüz değildir. Asıl önemli olan doğru
yanıtların verilmesidir ve bu noktada da reklam ile davranış ve tutumlar arasındaki
değişkenlerin net tanımlanması suretiyle belirleyiciler arasındaki ilişki zincirinin
oluşturulmasına dair güçlükler karşımıza çıkar. Şayet labirentteki doğru yolu bularak takip
edersek, bireylerin kodu ile reklamın kodunu eşleştirebilir, ilgili ürün ve markaya ihtiyaç veya
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istek duyulmasını sağlayabilir, bilgi aktarımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilir, satın alım
gücü ile niyetinin eş düzeyde olduğu durumları yakalayabiliriz. Özetle betimsel tasvirlerin
ağır bastığı ve duygusal temaların işlendiği reklamlarla davranışın yönünü belirlemek
imkansız değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Reklamın İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller bağlamında, Rossiter ve
Percy Izgarası, Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli, Bütünleştirilmiş Modelleme, James Webb
Young’ın Beş Yol Çözümlemesi ve S.King’in Şuur Skalası ayrıntılı olarak
değerlendirilmiştir.

3.HAFTA (2019-2020)
BÖLÜM SORULARI

1) Rossiter ve Percy Izgarası ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A Bireylerin satın alma davranışlarındaki farklılıkların neden ve nasıllarını
açıklamamıza, kurulan iletişime verilen zihinsel tepkilerin boyutlarının belirlenmesine
yardımcı olan FCB Izgarası, aynı zamanda rakiplerin yaklaşımlarının da çözümlenmesine
yardımcı bir formül gibi hizmet vermiştir.
B Bu bağlamda da kampanyaların farklılaşma noktalarının belirlenmesinde bir rehber
gibi hizmet etmiştir.
C Öte yandan o güne kadar dikkate alınmış olan hiyerarşik etki modellerinin getirdiği
genellemelerden kurtulunarak ürün kategorilerinin de tepki açısından kritik değere sahip
olduğunu ortaya konulmuştur.
D Bütün bu olumlu katkılarına karşın FCB’nin en önemli zaaflarından biri, duygu ve
düşüncenin bu kadar keskin çizgilerle ayrıldığını dikkate alması yani belli durumlarda
bunların birlikte tepkiyi şekillendirebileceğinin matrise yansıtılmamasıdır.
E FCB’nin yadsınamaz katkılarının yanı sıra taşıdığı riskler de dikkate alınarak 1999
yılında “Rossiter ve Percy Izgarası” oluşturulur.

2) Richard Petty ve John Cacioppo tarafından geliştirilen Ayrıntılandırma Olasılığı
Modeli ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A Petty ve Cacioppo, hem çevresel hem de merkezi yolla da tutum değişikliğinin
ortaya çıkabileceğini söylemektedir. Ancak bu tutum değişikliklerinin uzun süreli mi olduğu
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yoksa kısa süreli mi olduğu, hangi yolun kullanıldığına bağlıdır. Hangi yolun kullanılacağını
da kişinin o anki durumu ve çıkarları belirlemektedir.
B Petty ve Cacioppo’ya göre kişi için önemli bir konuda ayrıntılı işlemin seçilme
olasılığı daha fazladır. Kişi için önemsiz bir konuda ayrıntılı inceleme yapılması olasılığı
düşüktür.
C Mesaj inceleme olasılığı Petty ve Cacioppo’ya göre bazı faktörlerden de
etkilenebilmektedir. Bu faktörler kişinin motivasyonu, yeteneği ve mesajın nitelikleridir.
D Yetenek, bir kişinin kendine gönderilen mesajı detaylı olarak inceleme isteğinin
olup olmadığıdır ve kişinin bilişsel çalışmalara olan ihtiyacına, konuya bağlılığına, çıkarına ve
kişisel sorumluluğuna bağlıdır.
E Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli, pazarlama iletişimi uygulamaları için dikkate
alınması gereken öğeleri barındırmaktadır. Örneğin, tüketicinin bir ürün, medya ya da mesajla
ilgisinin yoğunluğunu açıklayan bir kavram olan ilgilenim ya da ilginlik üzerinde önemle
durulması gereken bir konudur.

3) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
A S. King’e göre; reklam aracılığıyla tüketiciler üzerinde nasıl bir etki yaratılması
gerektiği, bunun yönünün ve şiddetinin derecesiyle söz konusu uyarana verilen tepkilerin
nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin sorular cevaplanamayacak kadar karmaşıktır. Söz
konusu soruların yanıtları ise, reklam-satın alma davranışı ve tutumlar arasındaki
değişkenlerin çözümlenmesine bağlıdır.
B King tarafından hazırlanan skalaya göre reklam, ürün, hizmet, marka ya da örgüte
ilişkin bilgileri renkler, semboller ve şarkılarla bezeyerek aktarmaktadır.
C Edindiği bilgileri, kendi değer ve inanç sisteminde yorumlayan birey, ilgili konuya
karşı belirli tututumlar geliştirmekte ve dolayısıyla da satın alma davranışında bulunmakta ya
da bulunmamaktadır.
D Birey şayet satın alma davranışında bulunursa, tüketim sonrasında elde etmeyi
umduğu fayda ve doyumla ürün ve markanın sağladıkları arasında uyum varsa yeniden talep
etmekte yani satın alma davranışını tekrarlamaktadır.
E Geçen zaman içinde gerek ürün ve marka gerekse kişisel tercih ve beklentileri
açılarından bir değişim olmazsa söz konusu birey, ürün ve marka bağımlısı tüketicilerden biri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
A King’in yapılandırdığı “Şuur Skalası” temelinde aynı zamanda, bireyin kişilik ve
yaşam tarzıyla ürün ve marka kimliği arasında da denge ve uyum olmalıdır.
B King’in de belirmiş olduğu gibi, reklam aracılığıyla bireyler üzerinde nasıl bir etki
yaratılması gerektiği, bunun yönünün ve şiddetinin derecesiyle söz konusu uyarana verilen
tepkilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin problemler çözümsüzdür.
C Asıl önemli olan doğru yanıtların verilmesidir ve bu noktada da reklam ile davranış
ve tutumlar arasındaki değişkenlerin net tanımlanması suretiyle belirleyiciler arasındaki ilişki
zincirinin oluşturulmasına ilişkin güçlükler karşımıza çıkar.
D Şayet labirentteki doğru yolu bularak takip edersek, bireylerin koduyla reklamın
kodunu eşleştirebilir, ilgili ürün ve markaya ihtiyaç ya da istek duyulmasını sağlayabilir, bilgi
aktarımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilir, satın alım gücüyle niyetinin eş düzeyde olduğu
durumları yakalayabiliriz.
E Betimsel tasvirlerin ağır bastığı ve duygusal temaların işlendiği reklamlarla
davranışın yönünü belirlemek imkansız değildir.

5) “Daha önce sözü geçen hesap verme ve etkinlik belirleme kısıtlayıcılarından yola çıkan
Vakratsas ve Ambler, reklamın ne anlama geldiğini bulmak, işleyişini ve tüketiciyi nasıl
etkilediğini belirlemek için 250’yi aşkın gazete makalesi ve kitabı inceleyerek, bir model
sınıflandırması yapmışlardır. Bu bağlamda her bir modelin teorik yöntemini ele almışlar ve
bunların ampirik bulgularını reklamın işleyişini farklı ana başlıklar altında toplayarak
özetlemişlerdir”. Belirtilen model aşağıdakilerden hangisidir?

A

Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli

B

James Webb Young’ın Beş Yol Çözümlemesi

C

Bütünleştirilmiş Modelleme

D

FCB Izgarası

E

Rossiter -Percy Izgarası

YANITLAR: 1) E, 2) D, 3) A, 4) B, 5) C
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DOĞRU/YANLIŞ
1) Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli’nin yaratıcısı/ları Rossiter ve Percy’dir.

2) “Ayrıntılandırma Modeli,’ne göre; ürünlere ya da markalara dair geliştirilen tutumlar
sadece tüketicilerin ilginlik düzeylerine göre ayrılmamakta, tutumların şekillenmesini
sağlayan satın alma güdülerinden de etkilenmektedir. Güdüler tüketicilerin satın alma
kararlarında önemli bir itici güçtür ve satın alınan ürünler genellikle bir ya da daha
fazla güdünün tatminine yöneliktir.”
3) Aşağıdakilerden hangisi James Webb Young’ın Beş Yol Çözümlemesi’nin
aşamalarından biri Ürüne İçinde Var Olan Bir Değer Katma değildir.

4)“Reklam işleyiş sürecinin açıklanması doğrultusunda 19. yüzyılın sonlarından günümüze
değin pek çok model geliştirilmiştir. Reklam etki sürecinin belli basamakları takip ederek
gerçekleştiği düşüncesiyle oluşturulan geleneksel etki hiyerarşisi modelleriyle başlayan süreç,
sonraları tüketicilerin ilginlik düzeyleri üzerine, tüketicilerde tutum oluşum süreçlerine
odaklanan modellerin geliştirilmesiyle devam etmiştir.” NAIDAS söz konusu modellerden
biri değildir.
5) “Reklam işleyiş sürecinin açıklanması doğrultusunda 19. yüzyılın sonlarından
günümüze değin pek çok model geliştirilmiştir. Reklam etki sürecinin belli
basamakları takip ederek gerçekleştiği düşüncesiyle oluşturulan geleneksel etki
hiyerarşisi modelleriyle başlayan süreç, sonraları tüketicilerin ilginlik düzeyleri
üzerine, tüketicilerde tutum oluşum süreçlerine odaklanan modellerin geliştirilmesiyle
devam etmiştir.” Bütünleştirilmiş Modelleme söz konusu modellerden biri değildir.

YANITLAR:
1) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: RICHARD PETTY VE JOHN CACIOPPO,
2) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: ROSSITER -PERCY IZGARASI,
3) DOĞRU,
4) DOĞRU,
5) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: DAGMAR MODELİ
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4.REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Reklam Kampanyası Kavramı
4.1.1.Reklamın Çözüm Bulduğu Söz Konusu Pazarlama Sorunları
4.2. Reklam Kampanyası Aşamaları
4.2.1. Bir Reklam Kampanyasının Planlama Sürecindeki Aşamaların Genel Hatları
4.2.1.1. Genel Pazarlama Karması ve Reklam İlişkisi
4.2.1.2. Durum Analizi
4.2.1.3. Ürün/Hizmet ve İşletmenin Analizi
4.2.1.4. İç Analiz İle Cevaplanabilecek Olan Temel Sorular
4.2.1.5. Rakipler ve Pazarın Analizi
4.2.1.5. Rakip Analizi İle Elde Edilebilecek Verilerin Markalara Kazandırdığı Rekabetçi
Üstünlükler
4.2.1.6. Hedef Kitle Analizi
4.2.2. Durum Analizi Aşamasında Göz Önüne Alınması Gereken Konular Ve
Cevaplanması Gereken Sorular
4.2.2.1. Talebin Niteliği
4.2.2.2. Talebin Kapsamı/Boyutu
4.2.2.3. Rekabetin Niteliği
4.2.2.4. Çevresel İklim
4.2.2.5. Ürün Yaşam Eğrisinin Düzeyi
4.2.2.5. Endüstrinin Maliyet Yapısı
4.2.2.6. İşletmenin Yetenekleri
4.2.2.7. İşletmenin Finansal Kaynakları:
4.3. SWOT (FÜTZ) Analizi
4.3.1. Fırsatlar
4.3.2. Tehditler
4.3.3. Üstünlükler
4.3.4. Zayıflıklar

54

Giriş
Bir ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak, marka ile tüketicisi arasında iletişim
kurarak duygusal yakınlık oluşturmak ve sadık müşterilerin markaya bağlılığını arttırmak,
kurumsal markada meydana gelen değişim, iki şirketin birleşmesiyle ortaya çıkan yeni bir
şirketin duyurulması, markaların dolaylı ya da doğrudan satışlarına olumlu yönde destek olma
gibi işlevlere sahip reklamların oluşturulması stratejik açıdan iyi bir planlamayı
gerektirmektedir.
Bu bağlamda, bu bölümde ve izleyen modüllerde Reklam Kampanyası Planlama
Sürecine değinilecektir.
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4. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (1)
Bir ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak, marka ile tüketicisi arasında iletişim
kurarak duygusal yakınlık oluşturmak ve sadık müşterilerin markaya bağlılığını arttırmak,
kurumsal markada meydana gelen değişim, iki şirketin birleşmesiyle ortaya çıkan yeni bir
şirketin duyurulması, markaların dolaylı ya da doğrudan satışlarına olumlu yönde destek olma
gibi işlevlere sahip reklamların oluşturulması stratejik açıdan iyi bir planlamayı
gerektirmektedir.
Hedef kitle, reklamveren markanın kimliği, kurumun kültürü ve içinde bulunulan
sosyo-kültürel çevre, reklama ayrılan bütçe ve reklamverenin reklamdan beklentileri gibi
birçok sınırlayıcı faktörün çerçevelediği bir ortamda oluşturulmaya çalışılan reklamın, belli
bir stratejik karar süreci içinde planlanması ve söz konusu tüm faktörlerin etkisinin en iyi
şekilde analiz edilerek etkililiği yüksek bir reklam fikrinin, en etkin medya kararları ile hedef
kitleye en doğru zamanda ulaştırılması gerekmektedir ki, bu durum bir reklam kampanyası
planlama sürecini ortaya çıkarmaktadır.

4.1. Reklam Kampanyası Kavramı
Kampanya olgusu pazarlama ve pazarlama iletişiminin tüm unsurları için söz
konusudur ve belli bir süreyi kapsayan bir dönemde, belli bir amacı yerine getirmek için
sistemli olarak bir araya gelen uzmanlardan oluşan bir ekibin stratejik olarak belirlenen bir
hareket planı çevresinde gerçekleştirdikleri aktiviteler bütünüdür. Bütünleşik pazarlama
iletişimi kampanyası, halkla ilişkiler kampanyası, satış geliştirme kampanyası, reklam
kampanyası olarak adlandırılabilecek bu kampanyaların yanı sıra siyasi amaçlı seçim
kampanyaları, sosyal bir soruna ya da konuya dikkat çekmek için yapılan kampanyalar,
şirketlerin topluma yönelik sorumluluklarını yerine getirme amaçlı gerçekleştirdikleri sosyal
sorumluluk kampanyaları bu çerçevede verilebilecek örnekler olarak kampanya kavramının
sahip olduğu geniş perspektifi de gözler önüne sermektedir.
Kampanya, bir işi ya da bir çalışmayı gerçekleştirmek için belirli bir süreyi içine alan
her türlü siyasi, sosyal ve iktisadi teşebbüs olarak tanımlanabilmektedir.
Türk Dil Kurumu ise kampanyayı, politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir
süredeki etkinlik dönemi ya da ticari bir kavram olarak tüketiciyi özendirmek için belli
sürelerde düzenlenen indirimli ya da taksitli satışlar olarak tanımlamıştır.
Reklam kampanyası, genel kampanya kavramının tanımında yer alan belli bir sürede,
belli bir amacı gerçekleştirmek yönünde gösterilen çabalar bütünü tanımlamasından
kaynaklanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Reklam kampanyası, “belirli bir süre yayınlanmak üzere, aynı strateji doğrultusunda
hazırlanan ve aynı fikri paylaşan, gerek içerik, gerekse biçim yönünden birbiriyle bağlantılı
bir dizi reklamdır. Bir reklam kampanyası genellikle birkaç hafta ya da birkaç ay sürer.
Başarılı bulunan bir reklam fikri ise, aynı ürün için daha sonra oluşturulan çeşitli
kampanyalarda kullanılarak yıllarca sürdürülebilir” (Gülsoy, 1999: 68). Reklam kampanyası
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bir tanıma göreyse, çeşitli reklam ortamlarında yayınlanan bir dizi reklam mesajının
aktarıldığı, stratejik kararlar almak ve belli amaçları gerçekleştirmek için pazarlama ve
iletişimle ilgili durumların sistemli olarak analizini içeren bir süreçtir. Kampanya planlama
süreci bir buzdağı gibidir. Bu süreçte tüketiciler tarafından görülen sadece reklam mesajıdır.
Bu reklam mesajı ise pazarlamacılar ve reklamcılar tarafından belirlenen sağlam amaçlar ve
stratejiler üzerinde biçimlendirilir .
Reklam kampanyaları genelde markanın pazarlama çatısı içersinde, diğer karma
üyeleri ile bütünleşik bir strateji temelinde ve tek bir temayı yansıtmak üzere planlanmalıdır.
Dolayısıyla reklam kampanyasının amacı ve stratejik yapısı, markanın genel pazarlama amaç
ve hedeflerinden ayrı olarak oluşturulamaz.

Bu açıdan bakıldığında, reklam kampanya planına geçilmeden önceki ilk kritik adım reklam
kararlarının alınacağı pazarlama çatısının analiz edilmesinin gerekliliğidir. Başarılı bir reklam
kampanyası markanın pazarlama karmasının açık bir şekilde anlaşılmasıyla yaratılabilir.
Reklamın da içinde bulunduğu pazarlama karmasıyla amaçlanan, hedef kitlenin beklenti ve
isteklerine seslenen ve onları tatmin edecek en iyi seçimlerin yapılması çabasıdır.
Dolayısıyla tüm karma bileşenleri birbirini tamamlar bir yapıda ve verilmek istenen
ana mesajı destekler şekilde oluşturulmalıdır. Reklam kampanyası planlama sürecinde de
reklamı yapılacak ürünün özellikleri, fiyatı, dağıtım koşullarından oluşan pazarlama karması
elemanlarının doğru bilgileri taşıması, reklamlarda verilen vaadi karşılayan ve hedef kitleye
uygun şekillerde planlanması ve bu markaya yönelik diğer tutundurma karması unsurlarının
da tüm alanlarda markaya yönelik bütünleşik bir etki yaratacak biçimde reklam mesajlarını
sunması gerekmektedir.
Bu bağlamda ele alındığında reklam, pazarlama karmasıyla ilgili çeşitli sorunlara çözüm
bulma işlevine yönelik olarak planlanan bir olgu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Reklamın
çözüm bulduğu söz konusu pazarlama sorunları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

4.1.1. Reklamın Çözüm Bulduğu Söz Konusu Pazarlama Sorunları
a) Reklam kampanyaları, ürünün yenilenen özellikleri ya da yeni piyasaya çıkan bir
ürün/hizmetin duyurumu, satış koşulları, taksit kampanyalarının duyurulması, satış
yerinin belirtilmesi, fiyatı gibi pazarlama karmasıyla ilgili bilinmeyen konuların açığa
çıkarılması için hazırlanabilir.
b) Reklam, pazarlama karmasıyla ilgili yanlış bilinen konuları ve tüketici tarafından
ürün ya da hizmet ya da marka ile ilgili oluşmuş olan olumsuz kanaat ya da tutumları
olumluya çevirme amacını güdebilir.
c) Reklam, ürün ya da hizmetin hedef kitlenin hangi sorununa, nasıl çözüm bulduğu
ile ilgili ürünün içeriği, hizmetin özellikleri ve ürünün kullanım biçimiyle ilgili
gösterimlerin ve yaşamdan örnek sunumuyla ilgili anlatımların sunulması için de
kullanılabilir.
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Stratejik bir karar ve planlama süreci olarak bir reklam kampanyasının başarısında
etkili olan faktörlerden biri de kampanyanın çıkış noktasının bulunmasına yardımcı olacak
bilgi alt yapısının kurulmasıdır. Kampanyanın konusu olan ürün / hizmet, marka, kurum ya da
kişinin özelliklerinin tanımlanmasının yanı sıra markanın rakiplerinin neler yaptıkları, pazarın
yapısı ve hedef kitlenin kim olduğu gibi bilgilerin kampanyanın ilk aşamasında toplanması,
reklam mesajının oluşturulması, medya kararlarının alınması gibi sonraki aşamalarda en etkili
ve doğru kararların alınmasına zemin hazırlayacaktır.
Bunun yanı sıra reklamverenin reklam kampanyasına ayıracağı finansal kaynağın
miktarı ve bu kaynağın kampanya boyunca planlılık ve yeterliliğinin sağlanabilmesi de
kampanya başarısında yaşamsal bir rol üstlenmektedir. Çünkü kampanya bütçesi reklam
ajansına yaratıcılıkta neler yapabileceği ve özellikle medya karmasını belirlerken çok önemli
bir veri olarak yol göstermektedir. Bütçenin yeterliliği, kampanyanın başından itibaren planlı
olarak belirlenmiş olması ve bu bütçeyi sağlayan. işletmenin finansal açıdan sahip olduğu
güç, kampanyanın devamlılığının olup olamayacağını da belirlemektedir.

4.2. Reklam Kampanyası Aşamaları
Reklam kampanyası kavramın daha önce de dile getirildiği gibi, bir amaca ulaşmak
üzere belirlenmiş strateji temelinde bir dizi reklam etkinliğinin belli bir süre içerisinde
planlanması ve uygulanması sürecidir. Reklam kampanyası planlama aşamasına geçilmeden
önce markanın genel pazarlama hedeflerine ve pazarlama karmasındaki diğer unsurlarla
uyumlu olarak oluşturulması ve uygulanmasına da dikkat edilmelidir.

4.2.1. Bir Reklam Kampanyasının Planlama Sürecindeki Aşamaların
Genel Hatları
Bu bağlamda reklamcılıkla ilgili literatür incelendiğinde, Dunn ve arkadaşları (1990),
Batra ve arkadaşlarının (1996) da ortaya koydukları planlama süreci göz önüne alınarak, bir
reklam kampanyasının planlama sürecindeki aşamalar genel hatlarıyla aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir:
1.1. Genel pazarlama karması ve reklam ilişkisi
1.2. Durum analizi
1.3. Reklam amaçlarının belirlenmesi
1.4. Mesaj Stratejinin belirlenmesi
1.5. Medya planlanma stratejisinin belirlenmesi
1.6. Reklam bütçesinin belirlenmesi
1.7. Uygulama
1.8. Reklam etkinliğinin ölçülmesi

4.2.1.1. Genel Pazarlama Karması ve Reklam İlişkisi
Reklam kampanyasının amaçladığı etkiyi yaratabilmesi, pazarlama karmasının tüm
unsurları ile reklamda vaat edilenlerin karşılamasına ve genelde de pazarlama stratejileri
bağlamında ürün, fiyat, dağıtım ve satış kararları ile ilgili hedef kitlenin beklentilerine uygun
doğru planlamaların yapılmış olmasına bağlıdır.
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Bir beyazlatıcı çamaşır deterjanının reklamında, renkliler için kullanıldığında renklerde hiçbir
bozulmaya neden olmadan kesin çözüm olduğu mesajı veriliyorsa, ürünün de bunu kesin
olarak sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde reklamın inandırıcılığı olmayacaktır.
Ürünün özel bir kullanımı söz konusuysa ve ürün performansı açısından kullanımı
önemli bir faktörse bu durumda da reklamda anlatılan kullanım biçimi ürünün ambalajına da
yansıtılmalıdır. Tüm bunlar reklamın inandırıcılığım destekleyecek unsurlardır.

Bunun yanı sıra bir ürünün fiyatının ne olduğu da reklam mesajının oluşturulmasında
belirleyici olabilmektedir. Orta ya da düşük sosyo-ekonomik sınıfa seslenen bir ürünün düşük
fiyatlı ancak kaliteli bir ürün olduğunun vurgusu reklamda yapılmalıdır. Ayrıca reklamda
kullanılan her unsur (karakterler, mekanlar, ileti yapısı) çoğu kez ürünün fiyatı ile de ilişkili
bir olgu olarak markanın kimliği ile bağlantılandırılmaktadır.
Ürünün fiyatı seslendiği hedef kitlenin kim olduğu kalitesi, markanın bir sosyal sınıf
göstergesi olup olmadığı gibi birçok konuda önemli faktörlerden biri olmakta ve bu
bağlamda yaratıcı çalışmalar ve medya kararları açısından reklama ayrılacak bütçenin de
belirleyicisi haline gelebilmektedir. Bir pazarlama karması elemanı olarak dağıtım da reklam
kampanyasının hitap edeceği coğrafi alanının genişliğini ortaya koyması açısından etkilidir.
Bölgesel çapta dağıtım yapan bir markanın reklam kampanyasını faaliyet gösterilen coğrafi
alanla sınırlı tutması yeterli olacaktır. Ancak global bir marka için planlanan reklam
kampanyasının da tüm dünyayı hedef alacak biçimde global olarak hazırlanması gerekecektir.
Görüldüğü gibi dağıtım ağının genişliği, hedef kitlenin ve pazarın sınırlarının
belirlenmesi, reklam mesajını yaratıcı stratejisinin belirlenmesi, medya kararlarının alınması
ve hatta reklam bütçesinin belirlenmesi gibi kampanyaya yönelik birçok konuda alınacak
stratejik kararların neler olacağı da belirleyici olmaktadır. Bunun yanı sıra yeni lansmanı
yapılan bir ürünün dağıtım ağının ne kadar güçlü ve yaygın olduğu da markaya yönelik
tüketici algısının olumlu yönde oluşmasında etkili olmaktadır. Reklamın diğer tutundurma
karması unsurları ile (halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme, sponsorluk vb.) mesaj
içeriği açısından uyumu ve çeşitli şekillerde bu unsurların markaya yönelik bilinirliği
arttırmak ve marka ile tüketici temasını kuvvetlendirmek adına ne kadar birlikte hareket
ettikleri de reklam kampanyasının başarısı açısından önem taşımaktadır.
Günümüzün bütünleşik iletişim anlayışında bir marka hedef kitlesi ile ne kadar çok
ortamda ne kadar yoğun bir temas kurabiliyor, hedef kitlenin yaşamında marka ne ka da çok
deneyim alanına sahipse o oranda markaya inanç, bağlılık güçlü bir biçimde oluşabilmektedir.
Günümüzde markalar bunu sağlamak için hedef kitleleriyle bütünsel bir marka deneyimi
bağlamında iletişim kurmaya özen göstermekte, hatta insanların beş duyularına mümkün
olduğu kadar hitap ederek markalarının algılanmalarını ve tüketicilerinin beyinlerinde sağlam
bir konum kazanmayı hedeflemektedirler. Günümüzde marka yönetiminde uzmanlar yeni bir
boyuttan söz etmektedirler. Bu boyut Bütünsel Satış Teklifi (BST) olarak adlandırılmaktadır.
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Günümüzün tüketicisi sıkı sıkıya bağlanabileceği, inanabileceği bir şeyler aramaktadır
ve markaların bu beklentiye verecekleri cevapları kabul edebilecek bir anlayışa sahiptir. BST
markaları; hem kendilerini geleneğe dayandıran ve dinsel karakteristikleri benimseyen, hem
de aynı zamanda haber yaymanın bütünsel bir yolu olarak duyusal markalandırma
yaklaşımından yararlanan markalardır. Bu markalandırma anlayışında her markanın kendine
has bir bütünsel kimliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Markalar kimliklerini kendileri ile
ilgili her mesajda, sembolik anlatım ve ritüelde yansıtmaktadır. Bu anlayıştaki marka inancı,
bir futbol takımının taraftarıyla kurduğu yakınlık ya da bir dinsel inançla ilişkili bir nitelikte
tanımlanmaktadır (Lindstrom, 2006: 15).
İşte bu markalandırma anlayışının işlemesi için markanın hedef kitlesiyle çok yakın ve
yoğun bir biçimde etkileşime geçmesi gerekmektedir. Bu iletişim yapısı, reklamcıların mesaj
iletme biçimleri açısından günümüzün teknolojik gelişmelerini ve tüketicilerin beklentilerini
yeniden gözden geçirmelerini ve iki boyutlu reklam çıkmazından kurtulmak için daha fazla
duyuyu uyaran yaratıcı çalışmalar yapmalarını gerektirmektedir. Günümüz reklamcılığında
görüntü kalitesinde en mükemmele ulaşmak, çarpıcı grafikler yapmak ya da dijital ses
teknolojisini en etkin şekilde kullanmak kendi başına markanın reklamdan istediği etkiyi
sağlaması açısından yeterli olmamaktadır (Lindstrom, 2006: 19-20).
Bu açıdan reklam kampanyalarının yaratıcı çalışmaları planlanırken, diğer tutundurma
karması elemanlarının tüketici ile kuracakları etkileşimin gücü de göz önüne alınıp markanın
somutlaşmasını sağlayacak ve hedef kitlenin algılamasını güçlendirecek biçimde markayla
ilgili unsurlann beş duyuya seslenerek sunulması gerekmektedir. Markaların kendilerini
anlatırken görme, işitme, dokunma, koku ve tat unsurlarından maksimum verimi sağlayacak
biçimde kampanyalarını oluşturmaları, tüketici üzerinde güçlü bir etkinin yaratılması ve
belleklerinde kalıcı bir yer edinmek açısından etkili olmaktadır.
Bir dergi reklamında bir çay markasının sanki çayın sıcaklığı ve aroması hissedilecek
biçimde cam bardakta tavşan kırmızı çarpıcı bir görsellikle sunulan dumanı üstünde sanki üç
boyutluymuş gibi hissettiren görseli ile birlikte reklama bir örnek ürün de iliştiriliyorsa, ürün
açısından önemli olan görme, koku ve tat duyusuna tek reklamla ulaşmak mümkün
olabilecektir. Buna benzer olarak bir büyük alışveriş merkezinin kurum kimliği ile bağdaşmış
kokusu, aynı zamanda poşetlenip satılıyor ve bu kokuyu duyanlar her zaman ve her yerde bu
markayı hatırlıyorsa, markanın reklamlarında aktardığı kimliği başka bir pazarlama etkinliği
ile de desteklenerek hedef kitleyle daha yakın bir temasın kurulması sağlanıyor demektir.
Bu açıdan da markalar için tüm tutundurma karmasını içeren bütünleşik bir kampanya
anlayışının yaratılması çok daha etkili olmaktadır. Reklam kampanyası da bu yapı içinde
diğer tutundurma karması unsurları ile uyum içinde varlığını oluşturmalıdır.

4.2.1.2. Durum Analizi
Reklam kampanyası ile amaçlananın ne olduğunun ve bu amaçlara ulaşmak için nasıl
bir stratejik yol izlenmesi gerektiğinin belirlenmesi durum tespitinin en iyi şekilde
gerçekleştirilmesine bağlıdır. Kampanya sürecinin ilk aşaması olan durum analizi üç alt
analizden meydana gelmektedir. Bu analizler;
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a) Reklamı yapılacak ürün/hizmet, marka ya da kurumun analizi,
b) Rakipler ve pazarın analizi,
c) Reklamın hedef kitlesinin analizi olarak sınıflandırılabilir
Bir reklam kampanyasının başarısı diğer tüm stratejik planlama süreçlerinde olduğu
gibi, doğru bilginin yeterli miktarda toplanmış olmasına ve toplanmış olan bu bilgilerin
kampanya süresince gerekli tüm aşamalarda kullanılabilecek biçimde analiz edilmesine
bağlıdır. Durum analizinin sonucunda ürün, marka, rakipler, pazar ve hedef kitle ile ilgili
toplanan bilgiler SWOT Analizi adı verilen güçlü-zayıf yönler ve tehditler-fırsatlardan oluşan
bir analize tabi tutularak reklam kampanya amaç ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik çıkış
noktaları elde edilmektedir.

4.2.1.2.1. Ürün/Hizmet ve İşletmenin Analizi
Durum analizinin iç analiz kısmını oluşturan bu bölüm, genel olarak işletmenin tarihi
geçmişi, üretim biçimi, faaliyet alanı / alanları, başarıları, kurum kültürü, hedef kitle
nezdindeki imajı ile özellikle reklamı yapılacak bir ürün / hizmet söz konusuysa bu ürünün
üretim biçimi, içeriği, kullanım kolaylığı, satış koşulları, fiyatı, kalitesi gibi çok çeşitli
faktörlere bağlı olarak yapılan analizi içermektedir.
İç analiz sırasında, işletmenin bir reklam kampanyasına ayırabileceği maddi payın ne olduğu
ya da böylesi bir kampanyayı yürütüp yürütemeyeceği, önceki reklam kampanyalarının
sonuçları ile ilgili bilgilere ulaşmak da mümkündür.
Bu bilgiler yeni reklam kampanyası ile daha iyi sonuçlara ulaşmak adına bir öngörü
sağlayacaktır. Bunun yanı sıra iç analiz ile iki temel bilgiye daha ulaşılabilmektedir.
Bunlardan ilki, işletmenin ya da markanın hedef kitle gözündeki imajının güçlü mü zayıf mı
olduğu yönündeki sorunun cevabıdır. Örneğin; bir markanın pazardaki imajı güçlüyse bu imaj
çerçevesinde reklam kampanyasını devam ettirmek ve böylece yeni bir pazara girmek ya da
yeni üretilen bir ürünü pazara sunmak amaçlanıyorsa güçlü marka imajının etkisinden
yararlanacak bir strateji belirlemek doğru olabilecektir.
İç analiz ile elde edilebilecek ikinci tür bilgi ise, ürün / hizmet ile ilgili güçlü ve zayıf
yönlerin belirlenmesidir.
Bu noktada dikkat, ürün/hizmetin sahip olduğu avantaj ya da dezavantajların neler
olduğunun belirlenmesine odaklanmalıdır. Ürünün/hizmetin “eşsiz/tek satış vaadi” ya da
rakiplerde olmayan bir yarara sahip olması, ambalajı, fiyatı, dizaynı vb. unsurlar bu analiz
sırasında ortaya çıkacaktır. Bu bilgiler özellikle kampanyanın mesaj stratejisi ve taktiklerini
belirlerken yaratıcı ekibe yol gösterecek bilgileri oluşturmaktadır.
İç Analiz İle Cevaplanabilecek Olan Temel Sorular
İç analiz ile cevaplanabilecek olan temel sorular aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. İşletmenin tanıtım örgütlenmesi ve yeteneklerinin değerlendirilmesi:
• İşletmenin pazarlama ve reklam departmanı
• İşletmenin bir pazarlama iletişimi ve reklam kampanyasını oluşturma ve yürütme becerisi
61

• Reklam ajansının bu süreçteki rolü
2. İşletmenin önceki reklam kampanyaları ve sonuçlarının gözden geçirilmesi
• Önceki reklam amaçlarının gözden geçirilmesi
Önceki bütünleşik pazarlama iletişimi kampanya bütçeleri ve reklama ayrılan payın
gözden geçirilmesi
• Önceki bütünleşik pazarlama iletişimi kampanyalarında kullanılan strateji ve reklamın
rolünün gözden geçirilmesi
• Önceki kampanyaların sonuçlarının gözden geçirilmesi
3. Pazardaki kurum/marka imajının değerlendirilmesi
4. Ürün/hizmetin güçlü/zayıf yönlerinin değerlendirilmesi
• Ürün / hizmetin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
• Ürün/hizmetin sunduğu yarar nedir?
• Bu yarar rakiplerde olmayan, özgün bir nitelik midir?
• Ürün / hizmet herhangi bir temel satış vaadine sahip midir?
• Ürünün ambalaj, etiketleme ve marka imajı açısından durumu nedir?
• Ürün / hizmet rakip ürünlerle nasıl karşılaştırılabilir?

4.2.1.2.2. Rakipler ve Pazarın Analizi
Durum analizinin dış analiz kategorisinde de değerlendirilebilecek ikinci alt analiz
ise, işletmenin içinde bulunduğu genel pazarın yapısı ve rakiplerin analizini içermektedir. Bu
analiz çerçevesinde; işletmenin faaliyet gösterdiği ürün / hizmet kategorisine yönelik pazarın
geçmişi, bugün geldiği iş hacminin miktarı, pazarın büyüme oranı, pazarı çevreleyen genel
sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal ve hukuki yapı ve bu yapının işletmenin
işletme anlayışı ve rek1am kampanyasının uygulanmasına etkisi gibi hususların gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Örneğin, ülkemizde ilaç, içki ve sigara ürünlerinin televizyon reklamının yapılması ya
da markaların karşılaştırmalı reklamlar yapmaları yasak olduğu için Türkiye pazarında reklam
ajansının yaratıcı çalışmalarında bu durumu göz önüne alarak hareket etmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra uluslararası ya da global reklam kampanyalarında da hitap edilen ülkenin
pazar yapısından kaynaklanabilecek sınırlamalar (hukuki sınırlamalar, kültürel farklılıkların
yarattığı engeller vb.) önceden belirlenerek hareket edilmesi kampanyanın başarısı açısından
önem taşımaktadır. Pazarın genel yapısından kaynaklanabilecek sınırlamalar dışında pazarın
üretim miktarı, pazardaki arz ve talep dengesinin düzeyi ile birlikte ürünün uluslararası
pazarlara satışının yapılıp yapılmadığı da işletmelerin pazar analizinde göz önüne almaları
gereken bir konuyu oluşturmaktadır.
Dış analizin ikinci kısmını rakip analizi oluşturmaktadır. Markalar pazarda yoğun bir
rekabet ile çevrelenmiş olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Rakiplerin üretim, satış ve
pazarlama yöntem ve stratejilerinin neler olduğu büyük oranda işletmenin kendi üretim,
dağıtım, fiyat stratejileri kadar pazarlama iletişimi ve reklam stratejilerini de şekillendirirken
hedef kitlede farkındalık yaratacak bir uygulamaya gidebilmek açısından yardımcı
olmaktadır.
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Rakip analizinde, rakip markaların pazardaki algısal konumlandırılmalarıyla ilişkili
çalışmaların yapıldığı bir algı haritası hazırlanır. Bu analiz ile elde edilebilecek veriler
markalara şu yönde rekabetçi üstünlükler kazandırabilir:
Rakip Analizi İle Elde Edilebilecek Verilerin Markalara Kazandırdığı Rekabetçi
Üstünlükler:
a) Markanın şu andaki pazar payı ve rakip markaların pazarda sahip oldukları payın
karşılaştırılması ile pazardaki eğilimin hangi markalar yönünde olduğu tespit
edilebilmektedir.
b) Rakip markalar ve kampanyaya konu olan markanın finansal, üretim ve pazarlama
açısından güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi, ürün kategorisindeki rekabetin
geçmişinin belirlenmesi sağlanabilmektedir.
c) Rakip markaların sahip oldukları üstünlükler ve zayıflıklar belirlenerek markaya yönelik
rekabetçi üstünlüğün sağlanabilmesi açısından da rakip analizi reklamcılara gerekli verilen
sunmaktadır.
d) Markalar pazarda rakipler tarafından doyurulmamış bir bölüm olup olmadığını belirlemek
ve böylesi tatmin edilmemiş bir pazar dilimi söz konusuysa, buraya yönelik pazarlama
etkinlikleri geliştirerek, reklam kampanyalarına dikkat çekmeyi sağlayacak bir rekabetçi
üstünlük kazanma fırsatını da yakalayabilmektedirler.
e) Rakiplerin reklam kampanyalarında izledikleri mesaj ve medya stratejileri belirlenerek,
söylenmemişin söylenmesi, hedef kitlede dikkat çekecek bir yaratıcı içeriğin farklılık
sağlayacak bir medya planı ile sunulmasının sağlanması mümkün olabilmektedir.

4.2.1.2.3. Hedef Kitle Analizi
Reklam kampanyasının başarısı, hedef kitlesi olan tüketicileri kampanya amaçlarını
karşılayacak biçimde ikna edip edemediği temel alınarak değerlendirilir. Eğer markaya
yönelik olumlu bir tutum oluşturulabildiyse, markanın bilinirliği, hatırlanma oranı
arttırılabildiyse ve hedef kitle markayı satın almaya yönlendirilebildiyse reklam kampanyası
amaçlarını yerine getirmiştir.
Bunun sağlanabilmesi içinse hedef kitlenin demografik özellikleri (yaş, cinsiyet,
eğitim, meslek, gelir, coğrafi yaşam yeri), psikolojik özellikleri (öğrenme, algılama,
motivasyon, tutumlar, kişilik) ve sosyo-kültürel faktörlerinin (kültür ve alt kültür, aile,
danışma grubu, sosyal sınıf) detaylı bir analizinin yapılarak tüketicilerin satın alma karar
süreci ve tüketim davranışlarının nasıl şekillendiğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Dış analiz kapsamında değerlendirilebilecek bu analiz yöntemi de durum analizinin
diğer alt analizlerinde olduğu gibi, yaratıcı çalışmaların oluşturulması ve medya kararlarının
verilmesinde hedef kitleye ulaşacak en doğru strateji ve taktiklerin belirlenmesi açısından
reklamcılara yardımcı olmaktadır.
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Durum Analizi Aşamasında Göz Önüne Alınması Gereken Konular Ve
Cevaplanması Gereken Sorular
Reklam kampanyasının çıkış noktasının ne olacağı ve stratejik-taktik yapının
kurulması açısından en önemli bilgileri sunan durum analizi aşamasında göz önüne alınması
gereken konular ve cevaplanması gereken sorular aşağıdaki gibi özetlenebilir:
A.Talebin Niteliği:
1. Son tüketiciler ve endüstri pazarındaki alıcılar var olan ürün/hizmetleri satın almakta nasıl
bir davranış sergilemektedirler?
Ana satın alma biçimleri ve davranışlarının tanımlanması:
a. Alış-veriş yapılan mağazaların ya da öncelikle dikkat edilen endüstriyel kaynakların miktarı
b. Aleni olarak bilgi arama düzeyi
c. Marka farkındalığı ve sadakatin düzeyi
d. Ürün kategorisi açısından satın alma kararının nerede verildiği (ev ya da satış noktası)
e, Marka açısından satın alma kararının nerede verildiği (ev ya da satış noktası)
f. Ürünle ilgili bilgi kaynağı ve var olan farkındalık, bilgi düzeyi
g. Satın alımı kimin gerçekleştirdiği (kadın, erkek, yetişkin, çocuk, bir grup vb.)
h. Satın alma kararında etkileyici olanın kim olduğu
i. Satın alma kararının bireysel ya da grup kararı olması
j. Satın alma kararının sürekliliği (tekrar, seyrek ya da yeni satın alma durumu)
k. Satın almaya yönelik alıcının ilgisi, kişisel ilgililiği ya da heyecanı
1. Satın alma sonucu oluşabilecek risk ya da negatif durumun belirsizliği (yüksek, orta,
düşük)
m. İşlevselliğe karşı psikolojik önem
n. Tüketimin zamanı
2. Pazar “ne satın almak istedikleri” ve “nasıl satın almak istedikleri” gibi temel
unsurlar bağlamında birkaç homojen grup ya da anlamlı bölümlere ayrılabiliyor mu? (Pazar
Bölümlendirme)
Kriterler:
a. Yaş
b. Aile yaşam eğrisi
c. Coğrafik yerleşim
d. Yoğuna karşı düşük kullanıcılar
e. Satın alma sürecinin niteliği
f. Ürü
B. Talebin Kapsamı/Boyutu:
1. Pazarın şimdiki büyüklüğü (birim ve harcama açısından) nedir ve gelecekte kapasitesi ne
olacaktır?
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2. Şimdiki pazar payı nedir ve seçici talep eğilimi ne yündedir?
3. Bütünsel ya da bölümlendirme temelli pazar analizlerinden hangisi en iyisidir?
C. Rekabetin Niteliği:
1. Rekabetin şimdiki ve gelecekteki yapısı nedir?
a. Rakiplerin miktarı
b. Pazar payları
c. Finansal kaynakları
d. Pazarlama kaynakları ve yetenekleri
e. Üretim kaynakları ve yetenekleri n kullanımı
2. Rakiplerin günümüzdeki pazarlama programları nedir? Neden başarılı ya da
başarısız olmuşlardır?
3. Rakipler için fırsatlar var mıdır? Neden?
4. Rakiplerin beklenen misilleme hareketleri nedir? Bizim geliştirebileceğimiz farklı
pazarlama programları onları etkisiz kılabilir mi?
D. Çevresel İklim:
1. İIgili sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik eğilimler nelerdir?
2. Bu eğilimler nasıl geliştirilebilir? Bu faktörler fırsatlar ya da problemler ortaya çıkarır
mı?
E. Ürün Yaşam Eğrisinin Düzeyi:
1. Ürün kategorisi yaşam eğrisinin hangi düzeyindedir?
a. Ürün kategorisinin kronolojik yaşı nedir?
b. Ürün kategorisine yönelik tüketiciler bilgilerini nasıl ifade etmektedirler?
2. Pazarlama unsurları yaşam eğrisinin gelişiminde ürünün düzeyini nasıl etkiler?
F. Endüstrinin Maliyet Yapısı:
1. Çıktıları arttıran tedariklerin marjinal ya da ek maliyetlerinin birleşimi ve miktarı nedir?
G. İşletmenin Yetenekleri:
1. İşletme iş süreçlerinde gerekli olan fonksiyonları gerçekleştirmek için yetenek ve deneyime
sahip mi?
a. Pazarlama yetenekleri
b. Üretim yetenekleri
c. Yönetim yetenekleri
d. Finansal yetenekleri
e. AR-GE yetenekleri
2. işletmenin yetenekleri rakiplerininkiyle karşılaştırılabilir mi?
a. Üretim
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b. Pazarlama
c.vb...
H. İşletmenin Finansal Kaynakları:
1. İşletme etkili pazarlama programlarını desteklemek için sermayeye sahip mi?
2. Sermayeler nereden gelmektedir ve işletme ne zaman bunlara ulaşabilecektir?

4.2.1.2.4. SWOT (FÜTZ) Analizi
Reklam kampanyasının durum analizi kısmının son aşaması, yapılan analizler sonucu
elde edilen verilerin kampanya genelinde amaç ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılmak
üzere değerlendirilmeye alınmasıdır. Dış ve iç analizler sonucu elde edilen verileri oluşturan,
işletmenin içinde bulunduğu dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditler ile
ürünün/markanın/kurumun kendinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerinin bir matris
üzerinde sistematize edilerek kampanya genelinde kullanılabilecek işlenmiş veriler haline
dönüştürülmesinde kullanılan analiz yöntemi SWOT, Türkçe karşılığı olarak FÜTZ Analizi
olarak adlandırılmaktadır. Ancak işletme bilimi ve uygulamada analizin İngilizce karşılığı
olan SWOT kullanılmaktadır.
SWOT Analizi; İngilizcedeki Strenghts (Üstünlükler), Weaknesses (Zayıflıklar),
Opportunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) sözcüklerinin baş harflerinden üretilmiş bir
kısaltma olup, yabancı literatürde SWOT’un yanı sıra TOWS’un da kullanıldığı
görülmektedir. SWOT Analizi ile fırsat, tehdit, üstünlük ve zayıflıkları ortaya koyan bir
matrise ulaşılmaktadır. Ancak bu matris işletmenin tüm üstünlük ve zayıflıklarının yer aldığı
bir mutlak liste değildir. Böylesi bir mutlak liste oluşturmak analizin amacına uygun değildir
ve verimli bir sonuç elde edilmesini de engellemektedir. Bu nedenle, çevresel fırsat ve
tehditlerin yapısına daha uygun olan ve rekabeti olumlu olarak etkileyebilecek işletme
üstünlük ve zayıflıkları listeye alınır. Özetle SWOT Analizi, çevresel fırsat ve tehditleri
karşılayabilecek, rekabeti olumlu olarak etkileyebilecek belirli sayıdaki önemli üstünlük ve
zayıflıkları kapsamaktadır. Söz konusu bu üstünlük, zayıflık, fırsat ve tehditlerin içerikleri
aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Fırsatlar: Dış çevrenin analizi sonucunda işletme için olumlu sonuçlar yaratabilecek
unsurlardır. Politik, yasal, teknolojik, sosyo-kültürel, demografik ve uluslararası çevre
unsurları sürekli bir değişim içindedir. Ayrıca işletmenin yakın çevresinde de (faaliyette
bulunduğu sektörde) müşteriler, tedarikçiler, rakipler, muhtemel rakipler ve ikame mallar
arasındaki karşılıklı ilişkiler sürekli değişmektedir. Bazı değişimler işletme için olumlu
sonuçlar yaratabilmektedir. İşletme bu fırsatlardan yararlanarak varlığını daha rahat olarak
sürdürebilmekte ve rekabet üstünlüğü elde edebilmektedir. Ancak bu fırsat ve olanaklardan
yararlanabilmek için işletmenin bazı varlık ve yeteneklerde rakiplerine üstünlük sağlaması
gereklidir. Aksi takdirde fırsat kullanılmadan kaybedilir ve başkaları o fırsatları kullanır.
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Üstünlükler: İşletmenin iç çevresinin analizi sonucunda ortaya çıkartılan, rakiplerine
karşı üstünlük sağlayabileceği varlık ve yeteneklerini kapsamaktadır. Güçlü olmak ve
üstünlüklere sahip olmak işletme için son derece önemlidir. Aksi takdirde dış çevrenin
yarattığı fırsatlardan yararlanılamaz. Bunun da ötesinde, işletme varlığını tehdit eden dış çevre
unsurlarına üstünlüklerini kullanarak cevap vermek zorundadır. Tüm bu konular, işletmenin
üstünlüklerinin önemini göstermektedir.
Zayıflıklar: İşletmenin mevcut varlık ve yetenek kapasitelerinin rakiplerine oranla
güçsüz ve düşük olduğu durumları belirtmektedir. Kabul edileceği üzere, işletmelerde
stratejiler zayıflıklar üzerine kurulamaz. Belirlenen zayıflıkların mutlaka giderilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde işletmenin mevcut durumunu sürdürmesi mümkün olamaz.
İşletme varlık ve yetenekleri açısından rakiplerine göre zayıf ise, bu durumda sektörde başarılı
olan işletmelerin uygulamalarını inceleyerek zayıflıklarını gidermeye çalışır. Maddi
varlıklarda yatırım olanaklarının yaratılması ile yeteneklerde ise eğitimlerle, zayıflıkların
üstesinden gelinmeye çalışılır.
SWOT Analizi sonucu elde edilen işletme, marka kişiliği ve ürünün kendinden
kaynaklanan ve faaliyette bulunduğu dış çevreden gelen üstünlük-zayıflık ve fırsat-tehditlerin,
reklam kampanyasında stratejik karar süreçlerinde nasıl adım atılacağı ile ilgili ipuçlarını
verdiğinden daha önce söz edilmişti. Bir işletme ya da marka kendinden kaynaklanan
üstünlük ve fırsatlara sahipse pazardaki gelişimini devam ettirmesi ve rekabetçi bir avantaj
kazanması olasılığı çok yüksek olacaktır. Ancak içyapısından kaynaklanan zayıflıkları ve dış
çevrenin neden olduğu tehditleri fazla olan bir marka içinse pazardaki varlığını devam
ettirmesi çok zor bir durumdur.
Bununla birlikte markanın üstünlüklerinin tehditleri ortadan kaldırmak ve mevcut
durumu korumak işlevini yerine getirmesi söz konusu olabilmektedir. Dış çevreden
kaynaklanan fırsatların karşısında markanın kendinden kaynaklanan zayıflıkları söz konusu
olduğunda atılması gereken en önemli adım, markanın gelişimi ve pazardaki varlığını
güçlendirmesini engelleyecek iç çevresinden kaynaklanan bu zayıflıkları ortadan kaldırarak
dış çevrenin sunduğu fırsatlardan yararlanabilmekten geçmektedir.
SWOT Analizinde karşı karşıya kalınan olası kombinasyonlar aşağıdaki gibi şematize
edilebilir:
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Görüldüğü gibi SWOT Analizinde marka ve işletme hakkında elde edilen verilerin bu
4 başlık altında değerlendirilmesi ile reklamcı, üzerinde çalıştığı ürün/hizmet, marka ve
kurumla ilgili net olumlu ve olumsuz durumların neler olduğunu tanımlayabilmekte ve bu
doğrultuda uygun stratejik planlamalarla kampanyayı yönlendirebilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ele alınan reklam kampanyası planlama sürecinde, reklamı yapılacak
ürünün özellikleri, fiyatı, dağıtım koşullarından oluşan pazarlama karması elemanlarının
doğru bilgileri taşıması, reklamlarda verilen vaadi karşılayan ve hedef kitleye uygun
şekillerde planlanması ve bu markaya yönelik diğer tutundurma karması unsurlarının da tüm
alanlarda markaya yönelik bütünleşik bir etki yaratacak biçimde reklam mesajlarını sunması
gerekmektedir.

4.HAFTA (2019-2020)
BÖLÜM SORULARI

1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi reklamların sahip olduğu işlevlerden biri değildir?
A Bir ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak.
B Marka ile tüketicisi arasında iletişim kurarak duygusal yakınlık oluşturmak.
C Sadık müşterilerin markaya bağlılığını arttırmak.
D Kurumsal markada meydana gelen değişim, iki şirketin birleşmesiyle ortaya çıkan
yeni bir şirketin duyurulması, markaların dolaylı ya da doğrudan satışlarına olumlu yönde
destek olmak.
E Potansiyel müşterilerin markaya bağlılığını arttırmak.

2) Reklam birçok sınırlayıcı faktörün çerçevelediği bir ortamda oluşturulmaya çalışılır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi söz konusu faktörlerden biri olamaz?
A Hedef kitle
B Reklamveren markanın kimliği
C Kurumun kültürü ve içinde bulunulan sosyo-kültürel çevre
D Reklama ayrılan bütçe
E Tüketicinin reklamdan beklentileri
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3) Şirketlerin topluma yönelik sorumluluklarını yerine getirme amaçlı gerçekleştirdikleri
kampanyaya ne ad verilir?
A Bütünleşik pazarlama iletişimi kampanyası
B Halkla ilişkiler kampanyası
C Satış geliştirme kampanyası
D Reklam kampanyası
E Sosyal sorumluluk kampanyaları

4) “……………………., bir işi ya da bir çalışmayı gerçekleştirmek için belirli bir süreyi
içine alan her türlü siyasi, sosyal ve iktisadi teşebbüs olarak tanımlanabilmektedir.”
tümcesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A Kampanya
B Kumpanya
C Reklam
D Tanıtım
E Pazarlama

5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi reklamın çözüm bulduğu pazarlama sorunlarından
ve reklam kampanyasının başarılı olmasındaki etkili faktörlerden biri olamaz?
A Reklam kampanyaları, ürünün yenilenen özellikleri ya da yeni piyasaya çıkan bir
ürün/hizmetin duyurumu, satış koşulları, taksit kampanyalarının duyurulması, satış
yerinin belirtilmesi, fiyatı gibi pazarlama karmasıyla ilgili bilinmeyen konuların açığa
çıkarılması için hazırlanabilir.

B Reklam, pazarlama karmasıyla ilgili yanlış bilinen konuları ve tüketici tarafından
ürün ya da hizmet ya da markayla ilgili oluşmuş olan olumsuz kanaat ya da tutumları
olumsuza çevirme amacını güdebilir.

C Reklam, ürün ya da hizmetin hedef kitlenin hangi sorununa, nasıl çözüm bulduğuyla
ilgili ürünün içeriği, hizmetin özellikleri ve ürünün kullanım biçimiyle ilgili
gösterimlerin ve yaşamdan örnek sunumuyla ilgili anlatımların sunulması için de
kullanılabilir.
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D Stratejik bir karar ve planlama süreci olarak bir reklam kampanyasının başarısında
etkili olan faktörlerden biri de kampanyanın çıkış noktasının bulunmasına yardımcı
olacak bilgi alt yapısının kurulmasıdır.
E Kampanyanın konusu olan ürün / hizmet, marka, kurum ya da kişinin özelliklerinin
tanımlanmasının yanı sıra markanın rakiplerinin neler yaptıkları, pazarın yapısı ve
hedef kitlenin kim olduğu gibi bilgilerin kampanyanın ilk aşamasında toplanması,
reklam mesajının oluşturulması, medya kararlarının alınması gibi sonraki aşamalarda
en etkili ve doğru kararların alınmasına zemin hazırlayacaktır.

YANITLAR: 1) E, 2) E, 3) E, 4) A, 5) B

DOĞRU/YANLIŞ
1) Tüketim Yetenekleri, Durum Analizi Aşamasında İşletmenin Yeteneklerine bağlı Göz
Önüne Alınması Gereken Konular Ve Cevaplanması Gereken Sorulardan biri olan
İşletme iş süreçlerinde gerekli olan fonksiyonları gerçekleştirmek için yetenek ve
deneyime sahip mi? Kapsamında yer alamaz.
2) Çevresel İklim, Durum Analizi aşamasında göz önüne alınması gereken konulardan
biri değildir?
3) Stratejiler SWOT analizini oluşturan unsurlardan biri değildir.
4)“SWOT Analizi sonucunda ürün, marka, rakipler, pazar ve hedef kitle ile ilgili
toplanan bilgiler SWOT Analizi adı verilen güçlü-zayıf yönler ve tehditler-fırsatlardan
oluşan bir analize tabi tutularak reklam kampanya amaç ve stratejilerinin
belirlenmesine yönelik çıkış noktaları elde edilmektedir.”
5)“Pazarlama Karması, genel kampanya kavramının tanımında yer alan belli bir
sürede, belli bir amacı gerçekleştirmek yönünde gösterilen çabalar bütünü
tanımlamasından kaynaklanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.”

YANITLAR:
1) DOĞRU,
2) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: TÜKETİCİNİN FİNANSAL KAYNAKLARI,
3) DOĞRU,
4) YANLIŞ; DOĞRU YANIT DURUM ANALİZİ,
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5) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: REKLAM KAMPANYASI
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5. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Reklam Amaçlarının Belirlenmesi
5.1.1. Reklam Amaçlarının Belirlenmesinde Göz Önüne Alınması Gereken Temel
İlkeler
5.1.2. Durum Analizi Temelinde Reklam Amaçlarının Belirlenmesinde Kullanılan
6 Nokta Yaklaşımı
5.1.3. Temelde Markaların Gerçekleştirmeye Çalıştıkları Bazı Pazarlama
Amaçlarıyla Örtüşen Reklam Amaçları
5.2. Reklam Kampanyasının Amaçları
5.3. Reklam İşlevlerinin Sağlanması İçin Gerçekleştirilmesi Gereken Çabalar
5.3.1. Reklamın İletişim Amacı
5.3.2. Reklamın Hedef Kitle İle İletişim Boyutuna Işık Tutan Ve Reklamın
İletişim Amacını Şekillendiren Değişkenler Ve Hedef Kitlede Yarattıkları Etkiler
5.3.3. Reklamın İletişim Amacı Bağlamında Gerçekleştirdiği Temel Roller
5.3.4. Reklamın Satış Amacı
5.3.5. Hard Sell Yaklaşım
5.3.6. Soft Sell Yaklaşım
5.4. Bir Reklam Kampanyasında Amaçlar İletişim Ve Satış Bağlamında Ele
Alındığında Gerçekleştirilmesi Hedeflenen Amaçlar
5.4.1. Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi
5.4.2. Mesaj Stratejisinin Unsurları
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Giriş
Bir önceki modülde reklam kampanyası kavramına, reklamın çözüm bulduğu söz
konusu pazarlama sorunları ve reklam kampanyası aşamaları bağlamında bir reklam
kampanyasının planlama sürecindeki aşamaların genel hatlarına, genel pazarlama karması ve
reklam ilişkisine, durum analizine, rakipler ve pazarın analizi ve hedef kitle analizi ve de
durum analizi aşamasında göz önüne alınması gereken konular ve cevaplanması gereken
sorulara değinmiştik.
Bir ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak, marka ile tüketicisi arasında iletişim
kurarak duygusal yakınlık oluşturmak ve sadık müşterilerin markaya bağlılığını arttırmak,
kurumsal markada meydana gelen değişim, iki şirketin birleşmesiyle ortaya çıkan yeni bir
şirketin duyurulması, markaların dolaylı ya da doğrudan satışlarına olumlu yönde destek olma
gibi işlevlere sahip reklamların oluşturulması stratejik açıdan iyi bir planlamayı
gerektirmektedir. Bu modülde de reklam amaçlarının belirlenmesine, durum analizi
temelinde reklam amaçlarının belirlenmesinde kullanılan 6 nokta yaklaşımına, reklam
kampanyasının amaçlarına ve de mesaj stratejisinin belirlenmesi ve mesaj stratejisinin
unsurlarına değinilecektir.

5. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (2)
5.1. Reklam Amaçlarının Belirlenmesi
Reklam kampanyası belli bir zamanda stratejik olarak belirlenmiş etkinliklerin bir
amacı gerçekleştirmesi üzerine kurulu bir kavramdır ve kampanyanın başarılı bir biçimde
yürütülüp yürütülmediğini ölçmek, ancak sürecin en başında reklam kampanyasıyla
amaçlananın ne olduğunun belirlenmesine bağlıdır. Reklam kampanya sürecinde,
reklamveren ödediği çok yüksek miktardaki paranın sonucunda reklamın markasına ve
satışlarına sağladığı olumlu katkıyı görmek isterken; reklam ajansı da gerçekleştirdiği reklam
kampanyasının sonucunda elde edilen başarıyı birtakım somut değerlerle göstermek ister.
İşte bu noktada reklam kampanyasının amaçlarının ölçülebilir bir biçimde
belirlenmesi, kampanyanın sonuçlarının net olarak ölçülmesi açısından önemli bir durum
ortaya koymaktadır.
İşletme genel pazarlama planı içinde reklamın etkisini net olarak ölçmek istiyorsa
somut amaçlar belirlemelidir. Bu süreç, markanın reklam kampanyasıyla ne elde etmeyi
beklediğini tanımlamakla başlar ki, bu sayede kampanya sonucunda elde edilmesi düşünülen
bu amacın ne oranda gerçekleştirilebildiği ölçülebilecektir. Buradan hareketle bir reklam
amacı / hedefi, tanımlanmış bir hedef kitlede, belirli bir düzeyde ve belirli bir sürede yerine
getirilecek somut bir iletişim görevidir.
Reklam daha önce de dile getirildiği gibi bir markanın hedef kitlesine yenilikler, fiyat
indirimleri, kampanyalar hakkında haber vermek, marka imajını olumlu yönde geliştirmek,
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bilişsel ve duygusal düzeyde eksik kalan bilgileri gidermek gibi iletişim amacı; markanın
hedef kitleler tarafından satın alınmasını sağlayacak davranışsal etkiyi yaratacak satış amacı
ve diğer pazarlama faaliyetlerine ve pazarlama iletişimi etkinliklerine yardımcı olmak gibi
markaya özgü giderilmesi gereken özel amaçları yerine getirmek için hareket etmektedir. Bu
bağlamda reklam amaçları, kampanyanın stratejisinin belirlenmesinde reklam ajansına ve
reklamverene kesin ve somut bir yol göstererek harcanan para, zaman ve emeğin boşa
gitmeden işe yarar bir biçimde şekillendirilmesini sağlamak gibi çok önemli yararlar
sunmaktadır.
5.1.1. Reklam Amaçlarının Belirlenmesinde Göz Önüne Alınması Gereken Temel
İlkeler:
Böylesine önemli görevleri üstlenen reklam amaçlarının belirlenmesinde göz önüne
alınması gereken temel ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Reklam amaç/hedefleri, belli bir pazarlama görevinin iletişime ilişkin yönlerini
ifade eden kesin tanımlamalardır. Reklam amacı sadece reklamın üzerinde
yetkin olduğu görevi dile getirmeli, genel pazarlama amaçları ile
karıştırılmamalıdır.
2. Amaç, ölçülür terimlerle, yazılı olarak ifade edilmelidir.
3. Reklamı yaratan ve onaylayan ilgililer, amaçlarda görüş birliğine varmalıdır.
Kime ne söylenmesi gerektiği üzerinde görüş birliği, nasıl en iyi söylenir için
para ve zaman harcanmadan önce belirlenmelidir.
4. Amaçlar, pazar ve satın alma nedenleri hakkındaki mahrem bilgilere
dayandırılır. Geçerli ve istatistik bakımdan güvenilir pazarlama istihbaratı
kullanılır. Umut ve arzular değil, dikkatle belirlenmiş pazar fırsatlarının
ışığında değerlendirilmiş gerçekçi beklentiler dile getirilmelidir.
5. Sonuçların değerlendirilmesine yarayacak nirengi noktaları belirlenmelidir.
Örneğin; tüketici zihnindeki marka değeri —ürün bilgisi, imaj ve tutum, satın
alma eğilimi vb- reklamdan önce ve sonra ya da reklamın ulaştığı ve
ulaşmadığı kişiler arasında ölçülmelidir.
6. Daha sonra sonuçların değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemler, reklam
amaçlarının belirlendiği tarihte saptanır.
Reklam belli bir ürün/markaya ait rekabetçi üstünlük sağlayacak özellikler ön plana
çıkartılarak önceden özellikleri belirlenmiş bir hedef kitlede tutumlar ve davranışlarda
değişiklik yaratılmasını amaçlayan bir etkinliktir. Dolayısıyla reklam amaçlarının net olarak
belirlenmesinde kampanyanın başında gerçekleştirilen durum analizinin çok önemli bir rolü
bulunmaktadır. Çünkü reklam amaçları durum analizinde belirlenen hedef kitle ve satın alma
alışkanlıkları, rakipler, pazarın durumu ve ürünün/markanın analizi temelinde belirlenen güçlü
yönler ve fırsatlar göz önüne alınarak, zayıf yönler ve tehditler ise değerlendirilerek daha
somut ve ölçülebilir bir nitelikte belirlenebilmektedir.
5.1.2. Durum Analizi Temelinde Reklam Amaçlarının Belirlenmesinde Kullanılan
6 Nokta Yaklaşımı:
Durum analizi temelinde reklam amaçlarının belirlenmesinde kullanılan 6 Nokta
Yaklaşımı aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
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1. Ürünler (Merchandise): Satmak durumunda olduğumuz ürün ve
hizmetlerin önemli yararları nelerdir? Rakiplerden ayrılan nitelikleri
var mıdır? Rakiplerin tercih edilme nedenleri nedir? Ürünün satış
sonrası hizmet, ambalaj özellikleri gibi nitelikleri açısından tüketiciye
sunduğu avantajlar nelerdir?
2. Pazarlar (Markets): Ulaşmak istediğimiz insanlar kim? Neden, nasıl,
nereden, ne zaman satın alırlar? Yaşam biçimleri ve bundan
kaynaklanan tüketim alışkanlıkları nelerdir? Markaya yönelik tutumları
nelerdir? İçinde bulunduğu sosyo-kültürel çevrenin hedef kitlenin satın
alma ve tüketim alışkanlıklarındaki etkisi nedir? Genel olarak ürün
kategorisini oluşturan pazarın yapısı, satış hacmi nedir? Rakiplerin
durumu nedir?
3. Güdüler (Motives): Neden satın alıyorlar ya da almıyorlar? Hedef
kitleyi satın almaya iten nedenler nelerdir? İhtiyaçları, istekleri
nelerdir? Hedef kitleyi satın alma davranışına yönelten temel unsurlar
nelerdir? Rasyonel ve duygusal unsurlardan hangileri hedef kitleyi satın
alma davranışına daha çok yönlendirmektedir?
4. Mecra (Media): Ulaşmak istediklerimize nasıl ulaşabiliriz? Hedef
kitlenin medya tüketim alışkanlıkları nelerdir? Onları ikna edecek ve
güvendikleri kanallar hangileridir?
5. Ölçme (Measurements): Hedeflenen kitleye belirlenen mesajı iletme
başarısını nasıl ölçmeyi öneriyoruz?
6. Mesajlar (Messages): İletmek istediğimiz kilit fikirler, bilgiler ve
tutumlar nelerdir? Reklam mesajında ürün/hizmetle ilgili söylenmesi
gereken temel vaat nedir? Ürünle ilgili ne söylenmelidir ki, hedef kitle
nihai amaç olan satın almaya doğrudan ya da dolaylı olarak
yönlendirilebilsin?
5.1.3. Temelde Markaların Gerçekleştirmeye Çalıştıkları Bazı Pazarlama
Amaçlarıyla Örtüşen Reklam Amaçları
Reklam amaçlarının belirlenmesinde unutulmaması gereken en önemli unsurlardan
biri, markanın genel pazarlama amaçlarıyla reklamın amaçlarının birbiriyle uyumlu olmasının
sağlanmasıdır. Bu bağlamda temelde markaların gerçekleştirmeye çalıştıkları bazı pazarlama
amaçlarıyla örtüşen reklam amaçları aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir:

Örnek Pazarlama Amaçları

Reklam Amaçları

Kullanıcı olmayanların denemesini
sağlayarak satışları arttırma

Farkındalık yaratmak ya da eğer varsa
“yeni haberler” yaymak
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Unutulmuş kullanıcılara
marka/ürünü hatırlatarak ve
seyrek kullanıcıların daha çok
kullanmasını sağlayarak
satışlardaki düşüşü durdurmak

Markanın yararlarını hatırlatmak ya da
markaya yönelik tutumu
değiştirmek/yönlendirmek

Marka bağlılarının davranışlarını
destekleyerek pazar payını
korumak

Satın alma tutumlarını güçlendirmek ya
da markaya/ürüne ek değerler katmak ve
bu değerleri güçlendirmek

5.2. Reklam Kampanyasının Amaçları
Reklam amaçlarının saptanmasında reklamın daha önce de söz edilen temel amaçları
doğrultusunda bir belirlemeye gidilmektedir. Bu bağlamda reklam kampanyasının amaçları;
iletişim amacı ve satış amacı olarak iki temel amaç etrafında şekillenir. Aşağıda kısaca bu iki
temel amaçtan söz edilecektir.
5.3. Reklam İşlevlerinin Sağlanması İçin Gerçekleştirilmesi Gereken Çabalar:
Reklamın bu temel amaçları ile hedef kitle bilgilendirilmeye, ikna edilmeye ve
ürün/markanın tüketicilerin uzun süreli belleğine konumlandırılması sağlanarak hatırlanması
gerçekleştirilmeye çalışılır. Reklamlarda bu işlevlerin sağlanması ise aşağıda belirtilen
çabalarla gerçekleştirilmektedir:
a. Bilgilendirmek.
* Yeni bir ürün hakkında pazarı bilgilendirmek.
* Bir ürün için yeni kullanım alanları yaratmak ve yeni kullanıcılara bu ürünü önermek.
* Fiyat değişimi ile ilgili pazara bilgi verilmesi.
* Ürünün nasıl kullanıldığını açıklamak.
* Ulaşılabilecek hizmetleri tanımlamak.
* Yanlış izlenimleri değiştirmek.
* Tüketicilerin endişelerini azaltmak.
* Kurumsal imajı kurmak.
b. İkna Etmek:
* Marka tercihini yaratmak.
* Marka bağlılığını cesaretlendirmek.
* Ürüne yönelik tüketicilerin tutumları ve algılarını değiştirmek.
* Hemen satın almaya tüketicileri ikna etmek.
* İndirimli satış çağrısını kabul etmek için tüketicileri ikna etmek.
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c. Hatırlamak:
* Yakın gelecekte ürüne ihtiyaçları olabileceğini tüketicilere hatırlatmak.
* Ürünün nereden satın alınacağını tüketicilere hatırlatmak.
* Sezon dışında da tüketicilerin ürüne olan ilgileri ve farkındalıklarını canlı tutmak.
* Ürün/markanın tüketicilerin zihninde en yüksek seviyede farkındalığının sürdürülmesini
sağlamak.
5.3. Reklamın Kampanyasının Amaçları:
5.3.1. Reklamın İletişim Amacı
Reklamın amacı; her zaman hedef kitleyi markayı satın almak yönünde doğrudan
harekete geçirme olmayabilir. Bunun yerine, hedef kitle ile iletişim ve ilişki kurma ve hatta
onları ikna etme gibi amaçları yerine getirerek markaya yönelik arzu edilen davranışın
oluşmasını hızlandıracak bir etki yaratılmak amaçlanabilmektedir. Reklamın iletişim amacı ile
hedef kitle, marka ile ilgili yeni ya da var olan ama geliştirilen bir konuyla ilgili bilgi
edinmenin yanı sıra markayla ilgili bazı şeyleri de belleğine yerleştirmektedir. Markayla
hedef kitlenin sahip olduğu ya da olmak istediği bir durum arasında bağlantı kurulması ve
hedef kitlenin markaya yönelik tutumlarının değiştirilmesi ya da yeni bir tutum oluşturulması
için ikna edilmesi iletişim amacıyla ilgilidir.
Reklam yoluyla hedef kitlenin markaya yönelik olumlu yönde bir davranış
sergilemesini dolaylı yoldan hızlandıracak iletişim amacı; marka farkındalığı yaratılması,
markanın anlaşılması / kavranması marka imajı ya da kişiliğinin oluşturulması ve markaya
yönelik tutumun geliştirilmesi gibi bir dizi değişkenle de ilişkilidir.

Reklamın iletişim amacıyla ilgili olan bu söz konusu değişkenler AIDA, NAIDAS, DAGMAR
gibi hedef kitlenin satın alma karar sürecinde izlediği aşamaları gösteren modellerin alt
yapılarını oluşturan kavramlar olarak da karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu modeller,
reklamın hedef tüketicilerle iletişim kurmaya başladığı andan itibaren onları nasıl etkileyerek
arzulanan davranışı gerçekleştirmeye doğru yönlendirdiğini sistematize etmektedir.
Bu bağlamda tüketicinin bir ihtiyacını uyararak dikkatini çekme, ilgisini uyandırma,
arzu yaratarak satın alma eylemini gerçekleştirme ve satın alma sonrası marka/üründen tatmin
sağlanırsa davranışın sürekliliğinin devam etmesini içeren NAIDAS ve markanın farkına
yarma, markayı anlama/kavrama, ikna ve satın alma aşamalarını içeren “Ölçülebilir Reklam
Etkileri için Reklam Amaçlarının Saptanması” olarak da adlandırılan DAGMAR modelleri,
reklamın hedef kitlesiyle kurduğu iletişim ve onları etkileme biçimlerini belli bir sistem
temelinde açıklamaktadır.
5.3.2. Reklamın Hedef Kitle İle İletişim Boyutuna Işık Tutan Ve Reklamın
İletişim Amacını Şekillendiren Değişkenler Ve Hedef Kitlede Yarattıkları Etkiler:
Aşağıdaki tabloda reklamın hedef kitle ile iletişim boyutuna ışık tutan ve reklamın
iletişim amacını şekillendiren söz konusu değişkenler ve hedef kitlede yarattıkları etkiler
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gösterilmektedir.
Reklamın iletişim amacı kapsamında gerçekleştirdiği temel rollerin ne olduğu ile ilgili birçok
çalışma yapılmaktadır.

Tablo: Müdahaleci ve Davranışsal Değişkenler
Kaynak: Rajeev Batra, John G. Myers, David A. Aaker,; Advertising Management 5th
Edition, Prentice Hall mc., New Jersey, 1996, s. 125’den Aktaran Elden, 2009:328
5.3.3. Reklamın İletişim Amacı Bağlamında Gerçekleştirdiği Temel Roller
“Advertising Works” başlığıyla yayımlanan kapsamlı bir çalışmada reklamın iletişim
amacı bağlamında gerçekleştirdiği temel roller aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

• Değer katarak gündelik ürünleri sıradanlıktan çıkarmak.
• Akıllı bir önermenin ötesinde ve üstünde, duygusal marka değerleri yaratmak.
• Yeni haberleri hızlı ve geniş biçimde yaymak.
• Görece gözden uzak bir ürünü kamuoyu önünde sergilemek.
• Kurumsal kimliği bayraklaştırmak ve kamunun sürekli gündeminde tutmak.
• Geniş kitlelere ulaşmak ve sosyal yapıyı yeniden şekillendirmek.
Özetle reklamın iletişim amacıyla tüketicilerin bilgi düzeylerinde eksikliklerin
giderilmesi, tutumların güçlendirilmesi ve satın alma davranışının gerçekleştirilmesini
hızlandıracak bir etkinin sağlanması amaçlanmaktadır.
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5.3.4. Reklamın Satış Amacı
Reklam, pazarlama iletişimi karması içinde bulunan bir öğe olarak işletmenin
ürün/hizmetlerinin satışını sağlamak, pazar paylarını arttırmak, sadık müşterilerin satın
alımlarındaki sürekliliği devam ettirmek gibi birtakım satış amaçlarını da bünyesinde
taşımaktadır. Bu noktada, reklamın satış amacını taşıyabilmesi ve bu amacı yerine
getirebilmesi ise, diğer pazarlama karması ve pazarlama iletişimi unsurları ile bütünleşik bir
anlayış temelinde bir sinerji yaratmasına bağlıdır.
Ürünün fiyatı, içeriği, dağıtım ağı reklamda dile getirilen özellikleri taşıyorsa ve
reklamın yanı sıra çeşitli satış geliştirme ve kişisel satış programları, pazarlama yönlü halkla
ilişkiler etkinlikleri ile ürünün tanıtımı ve satışı destekleniyorsa satış oranının artması ve
pazarda istenilen bir satış payına sahip olunması mümkün olacaktır.
Reklam kampanyalarının satış amaçları, hedef kitleyi hemen satın aldırmaya yönlendirme ya
da belli bir ikna sürecinden geçirerek uzun dönemli satın alma kararını vermesini sağlama gibi
iki farklı yaklaşımla planlanabilmektedir. Satış amacı açısından bu yaklaşımın
belirlenmesinde, hedef kitlenin markayla ilgili bilgi düzeyi ve tutumu, markanın pazardaki
durumu, ürün hakkında pazardaki bilinirlik derecesi ve ürünün niteliği gibi unsurlar etkili
olmaktadır.
Örneğin; yeni piyasaya sürülen, özellikli ürün kategorisinde yüksek fiyatlı bir ürün
için (araba, beyaz eşya, konut, teknolojik ürünler vb.) ilk önce hedef kitlenin marka ve ürün
açısından bilgilendirilmesi, markaya yönelik olumlu bir tutumun oluşturulması, ürünle ilgili
rakiplere yönelik karşılaştırmaların yapılıp bir ikna sürecinden geçilerek uzun sürede satın
alma kararının verilmesi söz konudur. Ancak süt, su, peynir, sakız gibi kolayda mal
kategorisindeki ürünler için satın alımın gerçekleşmesinin uzun bir döneme yayılmasına
neden olacak bir ikna sürecinden geçilmesi gerekli değildir.
5.3.5. Hard Sell Yaklaşım
Hedef kitleyi ürün/hizmeti hemen satın aldırmaya yönelten satış amacı kısa dönemli bir satış
amacıdır ve literatürde hard sell yaklaşım olarak adlandırılmaktadır. Ürün yararlarını, ürünün
kullanım biçimi ve satın alma koşullarını vurgulayan, ürünün hemen satın alınması için hedef
kitleyi çeşitli ödüller ve fırsatlar sunarak teşvik eden ve reklamı bunun nedenleri üzerine
kuran iddialı, rekabetçi bir yaklaşımdır (Gülsoy, 1999: 234). Belli tarih aralıklarında devam
eden fiyat indirimleri, taksitli satış kampanyaları, “2 al 1 öde” kampanyaları, kredi kartlarının
puan kazanma, kazanılan puanın katlanması gibi televizyonlarda ve basılı ortamlarda
yayımlanan satış yerleri, internetten satış adresi, kuponla ya da telefonla direkt satış
bilgilerinin verildiği doğrudan satış reklamları tüketiciyi hemen satın aldırmaya yönelik kısa
dönemli (hard sell) satış amacının kullanıldığı reklam kampanyalarına örnek oluşturmaktadır.
Reklamın satışlar üzerindeki kısa süreli etkisi ile ilgili çeşitli ölçümler yapılmaktadır.
Reklam alışveriş yapan kişinin davranışlarını, iletişimi incelikle ve ustalıkla gerçekleştirilen
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bilişsel bir şokla etkiler. Bu bilişsel iletişim içeriğinde daha çok ürün ve markayla ilgili
rasyonel nitelikli bilgiler (ürün yararı, içeriği, kullanım biçimi, fiyatı vb.) verilmektedir. Bu
yolla reklam tüketicilere, bir sonraki satın alımlarında aynı tercihi yapmalarına yardımcı
olacak etkili bir hatırlatıcı sunmaktadır. Kısa dönemli satış amacının belirlendiği reklamlarda,
hedef kitlenin direnç göstermeyeceği bir durumda onu ikna etme çabası söz konusu
olmamaktadır. Bunun yerine markanın adı ve özellikleri var olan ve potansiyel tüketicilere
reklamla aktarılır.
Kısa dönemli satışların reklam amacı olarak belirlendiği durumlarda, reklamla birlikte
promosyon faaliyetleri de eşgüdümlü olarak yürütülürse markaya yönelik kısa sürede ortaya
çıkacak olumlu yöndeki davranışsal etkinin gücü de artacaktır. Söz konusu davranışsal etki
artan satışları da getirecektir. Büyük markalar için, rekabetçi baskıyla karşı karşıya
kalındığında mevcut satışların korunması bu yolla sağlanmaktadır. Çok seyrek de olsa,
pazardaki yüksek rekabet yüzünden satışları düşen markalar için düşme hızının azalması da
yine kısa dönemli satış amaçlı reklamlar ve promosyonun birleşmesiyle mümkün
olabilmektedir. Bunun yanı sıra tüketicilerin daha yüksek fiyatlar ödemeye razı olmalarını
sağlayan marka değeri algılamasında da kısa dönemli reklam etkileri uzun dönemde olumlu
bir etki sağlayarak markaya katma değerler sunabilmektedir.
5.3.6. Soft Sell Yaklaşım
Bazı durumlarda ise, reklamın satışlar üzerinde kısa dönemde etkisi söz konusu
olamamaktadır. Reklamı yapılan ürün/hizmet ya da genel olarak markayla ilgili tüketicinin
tutumlarında bir olumsuzluk ya da eksik bir algılama söz konusu olduğunda, marka ilk defa o
pazara girdiğinde ya da yeni bir kullanıcı kitlesiyle buluşacaksa, bunun yanı sıra da özellikli
bir ürün kategorisinde ise ilk önce pazarda ve hedef kitlede markaya yönelik olumlu bir tutum
ve satın almaya değecek bir marka değeri yaratılarak hedef kitlenin markanın olumlu imajı
yönünde ikna edilmesi ve bu sürecin bir sonraki aşamasında satın alımın sağlanması söz
konusudur.
Reklam kampanyalarında uzun dönemli satış amacı yaklaşımı olarak adlandırılan bu
yaklaşım literatürde soft sell yaklaşım olarak yerini almaktadır. Kurumsal reklamlar, marka
imajı yaratmayı amaçlayan reklamlar bu yaklaşımla gerçekleştirilen reklamlardır.
Pazarlamada yumuşak ya da dolaylı satış yapma olarak da adlandırılan bu uzun
dönemli satış amacı (soft sell) yaklaşımında, ürün/hizmetin reklamlarında hemen harekete
geçmeyi sağlayacak ısrar ya da çeşitli iddialar yerine imaj yaratarak uzun dönemde ikna etme
ve satış yapma yöntemi izlenmektedir. Reklamda duygulara seslenen, imaja dayanan dolaylı
bir yaklaşım kullanılır ve ürünün tüketiciye sunacağı yararlar çağrışım ve çıkarım yoluyla
iletilir (Gülsoy, 1999: 498).
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5.4. Bir Reklam Kampanyasında Amaçlar İletişim Ve Satış Bağlamında Ele
Alındığında Gerçekleştirilmesi Hedeflenen Amaçlar
Özetle; bir reklam kampanyasında amaçlar iletişim ve satış bağlamında ele alındığı
takdirde, aşağıda sıralanan ve daha da çeşitlendirilebilecek amaçların gerçekleştirilmesi
hedeflenebilmektedir:

• Kişisel satış programlarını desteklemek
• Aracılarla olan ilişkileri geliştirmek
• Şirketin özellikle pazarlama yönlü halkla ilişkiler çalışmalarına katkıda bulunarak kurum
kimliği ya da markaya yönelik olumlu bir hava yaratmak
Kazanılan başarılar, ödüller, kalite belgeleri vb. duyurumunu yaparak kurumun ve
markanın tüketiciler gözündeki saygınlığını arttırmak
• Global pazarlara markanın girişini kolaylaştırmak ve markanın bir global nitelik kazanarak
imajının yerleşmesi yönünde pazarlama karmasındaki diğer unsurlara yardımcı olmak
• Pazara yeni sunulan ürün ya da hizmetlerin tanıtımlarını desteklemek
• Satış geliştirme ve doğrudan satış etkinliklerine ilişkin bilgilerin geniş bir tüketici kitlesine
ulaşmasına yardımcı olmak
• Yeni pazar dilimlerine ve potansiyel tüketicilere ulaşmak vb.
5.4.1. Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi
Reklamın amacının ne olduğu, yani reklamın neden yapıldığı ve sonuçta neye
ulaşılmaya çalışıldığı saptandıktan sonra, bu amaca ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi
gerektiğinin belirlenmesine sıra gelir. Reklamın stratejik boyutunu teşkil eden bu süreçte,
reklam iletisinin reklam amacında belirlenen temel ürün vaadi ya da marka üstünlüğünün
hedef kitleye nasıl bir mesaj içeriği, tonu, yaklaşım ve anlatım formatı bağlamında
aktarılacağının belirlendiği mesaj stratejisinin oluşturulması gerekmektedir. Reklam
kampanyalarında mesaj stratejisi bazı kaynaklarda yaratıcı strateji, metin stratejisi gibi
kavramlarla da dile getirilebilmektedir.
Mesaj stratejisi, reklam mesajının oluşturulmasında yaratıcı ekibe yol gösterecek
yaratıcı stratejinin hangisi olacağının seçimini içermektedir. Bunun yanı sıra stratejinin
belirlenmesinin bir sonraki adımında bu stratejiyi bir hareket planına geçirecek ve yukarıda da
dile getirilen mesaj tonu, reklam mecrasına göre değişen reklam yaklaşımları ve anlatım
formatlarının belirlenmesini içeren reklamın mesaj taktiğinin oluşturulmasına sıra
gelmektedir. Bu bağlamda bir reklam kampanyasında, reklamda ön plana çıkarılacak ana
önermenin ne olduğu ve hangi yaratıcı stratejinin kullanılacağı belirlendikten sonra, örneğin
televizyon reklamında doğrudan, dolaylı, mizahi ya da abartılı reklam yaklaşımlarından
hangisinin kullanılacağı ve bu yaklaşıma uygun gelen anlatım formatlarından (gösterim,
tanıklık, hayattan örnekler sunma, fantezi, müzikal, dizi öykülü anlatım, yalnız ürün vb.)
birinin seçildiği mesaj taktiğinin belirlenmesiyle kampanyanın mesaj stratejisi
şekillenmektedir.
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Mesaj stratejisi ve taktikler, reklam mesajının nasıl bir tonda oluşturulacağını
(rasyonel uyarıcılar ağırlıklı, hareketli, dinamik, eğlenceli, duygusal ve yumuşak anlatımları
içeren vb.) da içermektedir.
Mesaj stratejisi; hedef pazarın tam ve gerçekçi tanımı, reklamın amaçları, tanımlanan
reklam amaçlarını gerçekleştirmek için düşünülen yol, genel strateji, bu strateji için verilen
destek, reklamla ilgili diğer unsurlara verilen dikkat ve reklamın tonundan oluşmaktadır. Söz
konusu bu altı unsur aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
5.4.2. Mesaj Stratejisinin Unsurları
1. Hedef Kitle: Hedef kitle reklamın sonucunda motive edilmesi amaçlanan
markaya tüketim listesinde yer veren ya da vermesi olası kitleyi
oluşturmaktadır. Bu kitlenin demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel
özellikleri mesaj stratejisini etkilemektedir.
2. Amaçlar: Reklamın ne yapmasının ya da reklam sonucunda neye ulaşılmasının
amaçlandığı da mesaj stratejinin nasıl biçimleneceğini etkilemektedir.
3. Strateji: Reklamın, amacını nasıl başaracağının yoludur. Stratejiye yönelik bu
önerme, hedef kitlenin belli markayı kullanmaya/satın almaya/tercih etmeye
ikna edilmesi için reklamın nasıl bir içerik, yaklaşım ve tonda
oluşturulacağıdır.
4. Destek: Mesaj stratejisi, reklamın amaçlarını nasıl başaracağıyla ilgili temel
nedenleri ortaya koyacak önermeleri de içermektedir.
5. Dikkat/İlgi: Reklamı oluşturan diğer unsurların (görsel, ses vb.) nasıl
oluşturulacağıyla ilgili kararları içermektedir.
6. Ton: Reklamın mesajını nasıl bir yaklaşım ve anlatımla vereceğidir.
Tüm bu unsurlar bir arada reklam kampanyasında mesaj stratejisinin biçimlenmesinde
etkili olmaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Reklam amaçlarının belirlenmesi, Reklam amaçlarının belirlenmesinde
göz önüne alınması gereken temel ilkeler, Durum analizi temelinde reklam
amaçlarının belirlenmesinde kullanılan 6 nokta yaklaşımı, Temelde markaların
gerçekleştirmeye çalıştıkları bazı pazarlama amaçlarıyla örtüşen reklam amaçları,
Reklam kampanyasının amaçları, Reklam işlevlerinin sağlanması için
gerçekleştirilmesi gereken çabalar, Reklamın iletişim amacı, Reklamın hedef kitle ile
iletişim boyutuna ışık tutan ve reklamın iletişim amacını şekillendiren değişkenler ve
hedef kitlede yarattıkları etkiler, Reklamın iletişim amacı bağlamında gerçekleştirdiği
temel roller, Reklamın satış amacı, Hard sell yaklaşım, Soft sell yaklaşım, Bir reklam
kampanyasında amaçlar iletişim ve satış bağlamında ele alındığında gerçekleştirilmesi
hedeflenen amaçlar, Mesaj stratejisinin belirlenmesi ve Mesaj stratejisinin unsurlarına
değinilmiştir.
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5.HAFTA
BÖLÜM SORULARI (2019-2020)

1) Reklamın amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangi yanlıştır?
A Reklam bir markanın hedef kitlesine yenilikler, fiyat indirimleri, kampanyalar
hakkında haber vermek, marka imajını olumlu yönde geliştirmek, bilişsel ve duygusal
düzeyde eksik kalan bilgileri gidermek gibi iletişim amacını yerine getirmek için hareket
etmektedir
B Reklam markanın hedef kitleler tarafından satın alınmasını sağlayacak davranışsal
etkiyi yaratacak satış amacını yerine getirmek için hareket etmektedir
C Reklam diğer pazarlama faaliyetlerine ve pazarlama iletişimi etkinliklerine yardımcı
olmak gibi markaya özgü giderilmesi gereken özel amaçları yerine getirmek için hareket
etmektedir.
D Reklam diğer pazarlama faaliyetlerine ve pazarlama iletişimi etkinliklerine yardımcı
olmak gibi markaya özgü giderilmesi gereken genel amaçları yerine getirmek için hareket
etmektedir.
E Reklam amaçları, kampanyanın stratejisinin belirlenmesinde reklam ajansına ve
reklamverene kesin ve somut bir yol göstererek harcanan para, zaman ve emeğin boşa
gitmeden işe yarar bir biçimde şekillendirilmesini sağlamak gibi çok önemli yararlar
sunmaktadır.

2) “Hedeflenen kitleye belirlenen mesajı iletme başarısını nasıl ölçmeyi öneriyoruz?”
şeklinde açıklanan ve Durum analizi temelinde reklam amaçlarının belirlenmesinde
kullanılan 6 Nokta Yaklaşımı’ndan biri olan kavram aşağıdaki seçeneklerden
hangisidir?
A Ürünler
B Pazarlar
C Güdüler
D Medya
E Ölçme

85

3) Reklam kampanyasının amaçları; iletişim amacı ve satış amacı olarak iki temel amaç
etrafında şekillenir. Bu bağlamda reklamlarda bu işlevler belirli çabalarla
gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Bilgilendirmek” ile ilgili söz
konusu çabalardan biri değildir?
A Yeni bir ürün hakkında pazarı bilgilendirmek.
B Bir ürün için yeni kullanım alanları yaratmak ve yeni kullanıcılara bu ürünü önermek.
C Fiyat değişimi ile ilgili pazara bilgi verilmesi.
D Ürünün nasıl kullanıldığını açıklamak.
E Marka tercihini yaratmak.

4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi reklamın iletişim amacı bağlamında gerçekleştirdiği
temel rollerden biri olamaz?
A Değer katarak gündelik olmayan ürünleri sıradanlıktan çıkarmak.
B Akıllı bir önermenin ötesinde ve üstünde, duygusal marka değerleri yaratmak.
C Yeni haberleri hızlı ve geniş biçimde yaymak.
D Görece gözden uzak bir ürünü kamuoyu önünde sergilemek.
E Kurumsal kimliği bayraklaştırmak ve kamunun sürekli gündeminde tutmak.

5) “Hedef kitleyi ürün/hizmeti hemen satın aldırmaya yönelten satış amacı kısa dönemli
bir satış amacıdır ve literatürde ………………………….olarak adlandırılmaktadır.
Ürün yararlarını, ürünün kullanım biçimi ve satın alma koşullarını vurgulayan, ürünün
hemen satın alınması için hedef kitleyi çeşitli ödüller ve fırsatlar sunarak teşvik eden
ve reklamı bunun nedenleri üzerine kuran iddialı, rekabetçi bir yaklaşımdır. Belli tarih
aralıklarında devam eden fiyat indirimleri, taksitli satış kampanyaları, “2 al 1 öde”
kampanyaları, kredi kartlarının puan kazanma, kazanılan puanın katlanması gibi
televizyonlarda ve basılı ortamlarda yayımlanan satış yerleri, internetten satış adresi,
kuponla ya da telefonla direkt satış bilgilerinin verildiği doğrudan satış reklamları
tüketiciyi hemen satın aldırmaya yönelik kısa dönemli satış amacının kullanıldığı
reklam kampanyalarına örnek oluşturmaktadır.” Sözcesiyle açıklanan yaklaşım
aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A Hard Sell Yaklaşım
B Soft Sell Yaklaşım
C Danışman Yaklaşımı
D Cana Yakın Yaklaşımı
E Sosyal Ağ Yaklaşımı
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YANITLAR: 1) D, 2) E, 3) E, 4) A, 5) A

DOĞRU/YANLIŞ

1 ) “Bir reklam kampanyasında, reklamda ön plana çıkarılacak ana önermenin ne
olduğu ve hangi yaratıcı stratejinin kullanılacağı belirlendikten sonra, örneğin televizyon
reklamında doğrudan, dolaylı, mizahi ya da abartılı reklam yaklaşımlarından hangisinin
kullanılacağı ve bu yaklaşıma uygun gelen anlatım formatlarından (gösterim, tanıklık,
hayattan örnekler sunma, fantezi, müzikal, dizi öykülü anlatım, yalnız ürün vb.) birinin
seçildiği mesaj taktiğinin belirlenmesiyle kampanyanın İşletme stratejisi şekillenmektedir.”
2) Hedef Kitle, Mesaj Stratejisinin unsurlarıyla ilgili olarak “Reklamın amaçlarını nasıl
başaracağıyla ilgili temel nedenleri ortaya koyacak önermeleri de içermektedir.
“şeklinde açıklanan kavramdır.
3) Dikkat/İlgi, Mesaj Stratejisinin unsurlarıyla ilgili olarak “Reklamı oluşturan diğer
unsurların (görsel, ses gibi) nasıl oluşturulacağıyla ilgili kararları içermektedir.” şeklinde
açıklanan kavramdır.
4) Destek, Mesaj Stratejisinin unsurlarıyla ilgili olarak “Reklamın mesajını nasıl bir
yaklaşım ve anlatımla vereceğidir. “şeklinde açıklanan kavramdır.
5) Reklamverenler, Durum analizi temelinde reklam amaçlarının belirlenmesinde
kullanılan 6 Nokta Yaklaşımı’ndan biri değildir.

YANITLAR:
1) YANLIŞ, DOĞRU YANIT: PAZAR,
2) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: AMAÇLAR,
3) DOĞRU,
4) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: TON,
5) DOĞRU
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6. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (3)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Mesaj Stratejisinin Belirleyicileri
6.1. Mesaj Stratejisinin Belirlenmesinde Üç Temel Nokta
6.2. Temel Yaratıcı Stratejiler
6.2.1. Yaratıcı Amaçlar.
6. 2.2. Hedef Kitle
6.2.3. Anahtar Yararlar
6.2.4. Ton
6.2.5. Reklam Fikrinin Anlatımı
6.3. Üç Temel Strateji
6.3.1. Charles Frazer’e Göre Yaratıcı Reklam Stratejileri
6.3.1. 1. Genel (Generic) Strateji
6.3.1. 2. Önce Satın Alma (Preemptive) İddiası 6.3.1. 3. Yankılama (Resonance)
Yaklaşımı
6.3.1. 4. Duygusal (Affective) Strateji
6.3.1.5. Temel Satış Vaadi (Unique Selling Proposition)
6.3.1.6. Marka İmajı (Brand Image) Stratejisi
6.3.1.7. Konumlandırma (Positioııing) Stratejisi
6. 3.1.7. 1. Ürün Özellikleri ve Tüketici Yaklaşımı
6.3.1.7. 2. Fiyat ve Kalite Yaklaşımı
6.3.1.7. 3. Kullanım ve Uygulama Yaklaşımı
6.3.1.7. 4. Ürün ve Kullanıcı İlişkisi Yaklaşımı
6.3.1.7. 6. Kültürel Simgeler Yaklaşımı
6.3.1.7. 7. Rakip Yaklaşımı
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Giriş
Bir ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak, marka ile tüketicisi arasında iletişim
kurarak duygusal yakınlık oluşturmak ve sadık müşterilerin markaya bağlılığını arttırmak,
kurumsal markada meydana gelen değişim, iki şirketin birleşmesiyle ortaya çıkan yeni bir
şirketin duyurulması, markaların dolaylı ya da doğrudan satışlarına olumlu yönde destek olma
gibi işlevlere sahip reklamların oluşturulması stratejik açıdan iyi bir planlamayı
gerektirmektedir.
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6. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (3)
6.1. Mesaj Stratejisinin Belirleyicileri
Reklam kampanyasında mesaj stratejisini belirlerken ilk aşamada dikkatle araştırılması
ve anlaşılması gereken üç nokta vardır. Bunlar; ürünün sorgulanması, hedef kitleyi anlama ve
rekabeti çözümlemektir. Bundan sonraki adım ise, mesaj stratejisinin özünü oluşturan
önermeyi bulmaktır. Aranılan şey; ürüne özgü olan, tüketiciyi harekete geçirebilecek ve
rekabetten markayı ayrıştırarak ona avantaj sağlayacak bir önerme olmalıdır. Mesaj
stratejisinin başarısı bu üç ölçütün ne denli gerçekleştirilebildiğiyle ilgilidir.
Söz konusu bu analizler aslında durum analizinden başka bir şey değildir. Ürünü,
hedef kitleyi ve rakipleri analiz etmek bize güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri görmeyi,
bu doğrultuda ön plana çıkartılması marka için yararlı olacak, markaya rekabet üstünlüğü
sağlayarak, ürünün satın alınması için hedef kitleyi satış yerine çekecek temel vaat ve
farklılığın ne olduğunu ortaya koyacaktır. Örneğin; ürünün rakiplerinde olmayan kendine
özgü, benzersiz bir yararı ya da özelliği varsa mesaj stratejisi Temel Satış Vaadi (USP)
etrafında kurgulanacak demektir. Ürünün kullanımının gösterilmesi gerekiyorsa, televizyon
reklamında ürünün nasıl kullanıldığının ve kullanım sonucu elde edilen tatmin edici sonucun
vurgulandığı doğrudan anlatım yaklaşımıyla hazırlanmış ve gösterim formatının kullanıldığı
bir mesaj stratejisinin oluşturulması yerinde olacaktır.
Aşağıdaki şekilde bir reklam kampanyasında mesaj stratejisinin oluşturulmasında
temel oluşturan etmenler ve stratejinin başarısını ortaya koyacak ölçütler şematize
edilmektedir.
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6.2. Strateji Geliştirme Kalıbı
(Kaynak: Simon Clemmow, “Strateji Geliştirme”, Leslie Butterfield (Ed.); Reklamda
Mükemmele Ulaşmak, Çev.: Muharrem Ayın vd., Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul,
2001.s. 79.)

6.2.1. Mesaj Stratejisinin Belirlenmesinde Üç Temel Nokta
Reklam kampanyasında en doğru mesaj stratejisini bulmak için bir temel formül
yoktur. Mesaj stratejisinin belirlenmesinde reklamcının yapması gereken şey; reklam ne
söylemelidir ki, ürün için doğru olsun, tüketiciyi harekete geçirsin, rekabetten farklı olsun ve
reklamın rolü, hedefleriyle aynı doğrultuda olsun? sorularına verilecek yanıtlardır. Bu
bağlamda aşağıda sıralanan üç temel nokta mesaj stratejisinin belirlenmesinde reklamcıya yol
gösterebilecek unsurlardır:
•Yaratıcı olmaya çalışmayın. Önerme geliştirme; açık ve kolay anlaşılır bir ana mesaj bulma
işidir, başlık ya da slogan bulma işi değildir.
• Tek bir amaca yönelin. Reklam birden çok değil, tek bir ana mesajı iletmekle görevli
olduğundan en büyük etkiyi yaratır.
• Önermenizi hedef kitlenizin reklamdan çıkarım yapmasını istediğiniz şey olarak düşünün,
yaratıcıların reklama katmasını istediğiniz şey olarak değil. Etkili bir strateji her zaman elde
edilmek istenen sonuçlara yönelmelidir, sonuçları elde etmek için kullanılacak araçlara değil.

“Reklam, insanlara ne düşünmeleri gerektiğini söylemek yerine, anlamı hakkında
kendi kararlarını vermelerine fırsat tanıdığı zaman daha çok işe yarar. Reklamı kendilerince
anlamaya çalışarak olaya katılırlar. Rich Silverstein, çocukken hepimizin yaptığı,
numaralandırılmış noktalar arasında çizgiler çizerek mesela bir [koyun] resmi elde ettiğimiz,
noktaları birleştirme oyunuyla bir karşılaştırma yapmayı sever. Silverstein’a göre, onun bir
koyun olduğunu söylemek reklamın görevi değildir. Reklam, seyircisi için noktalardan sadece
birkaçını birleştirip geri kalanını onlara bırakmalıdır. Böylece, onlara da olaya katılma şansı
tanınmış olur”.
Reklam kampanyalarının planlanmasında görev alan yaratıcı ekibe ürünün hangi
özelliğinin ön plana çıkartılması gerektiği, hedef kitlenin neden ve nasıl satın aldığı, hedef
kitleyi harekete geçirecek motivlerin neler olduğunun belirlenmesinde yol gösterici olan
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mesaj stratejisinin oluşturulmasında, kampanyanın hedef kitlesi, pazarın özellikleri, reklamın
türü ve amacının ne olduğu gibi aşağıda sıralanan ana unsurlar etkili olmaktadır:
• Pazarın tümüne ya da belli pazar bölümlerine ulaşmak.
• Birincil talep yaratma ya da seçici talep yaratma.
• Tüketicide doğrudan davranış yaratma ya da dolaylı davranış yaratma.
• Ürün/Hizmet reklamı ya da kurum reklamı yapma.
• Tüketicilere ya da aracılara yönelme.

Reklam kampanyasıyla pazarın belli bir bölümü ya da genel olarak tüm pazara hitap
etmek söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra bir ürünü pazarın farklı sosyo-ekonomik
statüsündeki kitlelere yönelik olarak çeşitlendirmek de olanaklıdır ya da ürüne yeni özellikler
eklenerek yeni pazar bölümlerine seslenmek bir yol olarak seçilebilir. Tüm bu unsurlar
bağlamında da reklam stratejisini şekillendirmek söz konusudur.
Reklamın pazarda hangi alanlarda faaliyet gösterdiğinin yanı sıra reklamla yaratılmak
istenen talebin boyutuna bağlı olarak da stratejiyi şekillendirmek söz konusudur. Eğer reklamı
yapılan ürün pazarda o ürün kategorisinde ilk kez piyasaya sürülen bir markaysa o zaman ilk
önce o ürün kategorisine genel anlamda bir talep yaratmak amaçlanır ki, buna birincil talep
yaratma amacı denmektedir. Bunun yanı sıra bir ürün kategorisinde rakip markalar arasından
sıyrılıp belli bir markaya talep yaratmak amaçlanıyorsa seçici talep yaratmak söz konusudur.
Talep yaratmanın bu düzeylerinden hangisi reklamda amaç olarak benimseniyorsa, mesaj
stratejisinin ve taktiklerinin de bu doğrultuda şekillendirilmesi gerekmektedir.
Reklamın tüketicide doğrudan (hard sell) ya da dolaylı (soft sell) bir davranış
değişikliği yaratmasının amaçlamasına bağlı olarak da mesaj stratejisinin belirlenmesinde
farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Belli bir ikna sürecinin yaşanmasının gerekli olduğu soft
sell yaklaşımın amaçlandığı bir reklam kampanyasında, reklam mesajları daha çok hedef
kitlenin marka ve ürünle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek, markaya yönelik güven yaratarak
olumlu bir marka imajı oluşturmak temelinde şekillendirilirken; hedef kitlenin doğrudan satın
alma davranışına yönlendirilmesi amaçlanıyorsa reklamın mesaj stratejisi hedef kitleyi hemen
satın almaya yönlendirecek doğrudan anlatım (hard sell) yaklaşımının belirlendiği bir
bağlamda oluşturulacaktır.
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Yine reklamın ürün reklamı ya da kurumsal bir reklam olup olmamasına göre de
reklam mesajının içeriğinin biçimlendirilmesinde değişiklikler meydana gelmektedir. Ürün
reklamının yapıldığı reklamlarda; ürün / hizmetlerle ilgili özelliklerin, ürünlerin tüketiciye
sunduğu faydaların, satış koşulları ve fiyatları gibi özelliklerinin doğrudan ya da bir marka
imajı yaratarak satın almaya yönlendirecek biçimde dolaylı bir anlatım yaklaşımıyla
sunulması hedeflenmektedir. Kurumsal reklamlarda ise, ürün reklamlarının aksine daha çok
duygusal uyarıcıların kullanıldığı, kuruma yönelik olumlu bir bakış açısı, güven ve sempatiyi
içeren güçlü bir kurumsal marka imajının yaratılmasını hedefleyen kurumun başarıları, kurum
felsefesi, kurumun iç ve dış müşterilerine bakış açısı gibi kimlik unsurlarının aktarıldığı
sembolik anlatımların temel alındığı bir mesaj stratejisinin kullanılması söz konusu
olmaktadır.
Reklamın hedeflediği kitlenin son tüketiciler mi aracılar mı olduğu da mesaj
stratejisinin oluşturulmasında reklamcıya yol göstermektedir. Mesajın içeriği kadar hangi
kanallardan hedef kitleyle buluşacağı açısından da reklamın seslendiği hedef kitlenin kim
olduğu stratejik karar alma sürecinde belirleyici olmaktadır.

6.2.2. Temel Yaratıcı Stratejiler
Reklam kampanyasında başarılı bir mesaj stratejisi ve iyi sonuçlar alınacak bir yaratıcı
reklam çalışması ortaya koyabilmek için, aşağıda sıralanan beş noktanın göz önüne alınması
gerekmektedir:
2.1. Yaratıcı Amaçlar: Mesaj stratejisinin neyi başaracağının belirlenmesidir. Reklamcı,
hedef kitle reklam mesajına maruz kaldığında nasıl düşünmesini, hissetmesini ya da hareket
etmesini istemektedir?
2.2. Hedef Kitle: Reklamın doğrudan yöneldiği bireyler olarak hedef kitlenin kim olduğu,
özellikleri net şekilde belirlenmelidir.
2.3. Anahtar Yararlar: Tüketiciler neden ürün/hizmeti satın almalı ya da reklamla savunulan
mesaja uyum göstermelidirler? Ürünü rakiplerden gelecekte farklılaştırabilecek tatmin edici
niteliklerin ne olacağı da reklam mesajında kullanılabilecek içerikleri oluşturabilmektedir.
2.4. Ton: Belli tavır ya da eğilimin mesaj fikriyle nasıl sunulması gerektiğidir. Mesaj güçlü,
etkili ve ikna edici ya da anlaşılır, açık ve dolaylı, kapalı mı olmalıdır? Reklamda mizahi
ögeler mi kullanılmalıdır?
2.5. Reklam Fikrinin Anlatımı: Kısa ve net olarak reklamda neyin nasıl söyleneceğidir.
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Gerçekte reklam fikrinin anlatımı mesaj stratejisini şekillendiren diğer dört noktanın
birlikteliğiyle ortaya çıkmaktadır.
Yaratıcı strateji ya da mesaj stratejisinin önemli bir parçası, reklam kampanyasının
temel satış fikrini oluşturacak ana temayı belirlemektir. Temel satış fikri; ürün / hizmetle ilgili
söylenebilecek güçlü ve tek şey olarak belirlenmeli ve hedef kitle için çok anlamlı, belli başlı
ve açık olmalıdır. Söz konusu bu fikrin tüm reklam uygulamalarında kullanılabilecek ve tepki
göstermesini sağlayacak ve rakiplerden ürün/hizmeti ayıracak özellikler göstermelidir. John
O’Toole’a göre büyük fikir; stratejinin amacını sentezleyerek, tüketiciyle ürün yararlarını
birleştiren, tek bir yolu içeren, hedef kitleyi reklamı okumak, dinlemek ve izlemek için
durduran, yaşama dair şeyleri sunan bir anlayışın belirmesidir.

6.2.3. Üç Temel Strateji
Reklamcıya yaratıcı içeriği oluştururken yol gösteren yaratıcı strateji kavramı
reklamın mesaj stratejisi olarak da tanımlanmaktadır Reklamcılıkta kullanılan yaratıcı
mesaj stratejileri çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır Reklamcılığın tarihi gelişimine de ışık
tutan ve hala kullanılmakta olan 3 temel stratejiden söz konusudur. Bunlar; Temel Satış Vaadi
(USP), Marka İmajı (Brand Image) ve Konıımlandırma (Positioning) olarak sıralanabilir.
Colorado Üniversitesi’nde reklam profesörü olan Charles Frazer, yaratıcı reklam stratejilerini
yedi ana başlık altında sınıflandırmıştır:

6.2.3.1. Charles Frazer’e Göre Yaratıcı Reklam Stratejileri
1. Genel (Generic) Strateji
2. Önce Satın Alma (Preemptive) İddiası
3. Temel Satış Vaadi (USP)
4. Marka İmajı Stratejisi (Brand Image)
5. Konumlandırma (Positioning)
6. Yankılama (Resonance) Yaklaşımı
7. Duygusal (Affective) Strateji

1.Genel (Generic) Strateji: içinde bulunduğunuz kategoride baskın bir markaysanız
daha çok kullanılabilir. Üstünlük iddiası çok az ya da yoktur. Rekabeti kabul etmez. Genel
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strateji, monopol (tekel) ya da bir ürün markasının aşırı baskın olduğu ortamlarda ve yeni
ürün tanıtımlarında yoğunlukla yararlanılan bir yaklaşımdır.
2. Önce Satın Alma (Preemptive) iddiası: temel bir iddia olmamasına rağmen,
markalar arası rekabette reklamlarda kullanılan ve tekliği simgeleyen bir yaklaşımdır. Diğer
markalarda da bulunan ancak onların reklam stratejileri gereği kullanılmayan ve tüketicinin
söz konusu ürün ya da markayı tercih etmesine neden olan önermelerin kullanılmasıdır. Bu
strateji bir kategori içinde en az ayırt edilen ürünler tarafından sıklıkla kullanılır.
3. Yankılama (Resonance) Yaklaşımı: hedef kitle üzerinde etkili olan ve onları mutlu
eden noktaları temel alan ve mesaj içeriklerini oluştururken bu noktaları kullanan bir
yaklaşımdır. Oluşturulan reklam, ürünün vaadine ya da marka imajına odaklanmaz, hedef
kitleyi mutlu eden ve hedef kitlenin kendi yaşadığı deneyimlerle ortaya koyduğu duygular
üzerine kurulur. Bu strateji küçük ürün farkları yaratma durumuna uygundur.

4. Duygusal (Affective) Stratejide: tüketiciyle tümüyle duygusal düzeyde ilişki
kurulur. Ürüne karşı tüketicinin algısını değiştirmek ve ürüne yönelik aldırmazlığa bir çözüm
getirmek amacıyla kullanılır. Bu yaklaşımda tamamen duygusal temalar ön plana geçer.
Aşağıdaki tabloda Frazer’in ortaya koyduğu sınıflandırma dahilinde yer alan, reklamda
kullanılan yaratıcı stratejilerin uygulanma şartları ve rekabetçi özellikleri gösterilmektedir.
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Reklamda Yaratıcı Stratejiler
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Kaynak: S. Watson Dunn, Arnold M. Barban, Dean M. Krugman, Leonard N. Reid,
Advertising Its Role in Modem Marketing, Seventh Edition, The Dryden Press, 1990, s.
273’den Aktaran Elden, 2009:344.
5. Temel Satış Vaadi (Unique Selling Proposition): Ted Bates Reklam Ajansı’ndan
Rosser Reeves’e göre, bir reklam kampanyasınm başarısı, ürün/hizmetin kendinde var olan
temel satış vaadi diyebileceğimiz özgün ve tek bir özelliği üzerine kurulmasına
dayanmaktadır. Bu görüşünü üç temel kavram bağlamında formüle eden Reeves, reklam
kampanyalarında kullanılan temel yaratıcı stratejilerden biri olan Temel Satış Vaadi (Unique
Selling Proposition) Stratejisi’ni ortaya atmıştır. Reeves stratejisini aşağıda sıralanan üç temel
noktaya dayandırmaktadır:

1. Her bir reklam tüketicilere bir vaat sunmalıdır. Bu vaat sadece sözler, sadece ürünü abartılı
bir biçimde övmek ya da sadece göstermeye dayalı bir vaat olmamalıdır. Reklam tüketicisine
“ürünü satın al ve bu yarar/vaat senin olsun” mesajını vermelidir.
2. Ürünün sunduğu vaat rakipler tarafından sunulamayan ya da sunulmamış o markaya ait,
özgün ve tek bir vaat olmalıdır.
3. Reklamda sunulan vaat milyonları peşinden sürüklemeye, hatta yeni müşterileri ürüne
çekmeye yetecek denli güçlü olmalıdır.

Reeves’e göre, USP temel alınarak oluşturulmuş iddia ya da yarar reklamda baskın olmalıdır
ve tekrarlanan reklamlar yoluyla sürekli vurgulanmalıdır. Bu noktada USP Stratejisinde
önemli olan nokta; temel satış fikrini geliştirmek için tek, özgün ve doğru ürün/hizmet
niteliği, yararı ya da iddia olarak kullanılabilecek ürünün doğasından gelen bir avantajı
bulmaktır. Bunun için hem ürünün reklamında kullanılacak USP’yi tanımlamak hem de vaadi
oluşturan iddiayı doğrulamak için ürün ve tüketicilerle ilgili dikkatli bir araştırmanın
yapılması gerekmektedir.
Ürünün kendi doğal yapısından, üretiminden, ambalajından vb. unsurlarından
kaynaklanan rakipler tarafından o ana kadar taklit edilmemiş ve bir süre daha taklit
edilemeyecek güçlü, özgün ve tek bir özelliğinin bir farklılık ve tüketicinin bir sorununa
çözüm olarak reklamlarda özellikle vurgulanarak sunulmasını, böylece hedef kitlenin satın
alması için bir neden yaratılmasını içeren USP Stratejisi, satış noktası ile ürün yararını
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birleştiren bir özellik taşımaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi Revees’in temel aldığı
yaklaşımda, ürün satın alınırsa bu eşsiz ürün yararına ulaşılabilmesi söz konusu
olabilmektedir. Dolayısıyla tüketiciye ürünü satın almaya teşvik edecek tek, eşsiz bir vaat
uygun satış mesajlarıyla reklamda sunulmalıdır. Sunulan vaadi gerçekleştirecek ürün
yararının doğru olması, tüketicinin ürünü aldığında reklamda iddia edilen avantaja
kavuşmasının sağlanması, stratejinin işlerliği açısından temel teşkil etmektedir. Aksi takdirde
reklamda iddia edilen yararı kullanımda sunmayan bir ürünün tekrar satın alınması mümkün
olmayacaktır.
Temel Satış Vaadi stratejisinde, ürüne ait ve rakiplerde olmayan temel özelliklerin bir
listesinin çıkarılması ve bunlar içinden tüketici için ürün ya da hizmeti satın almasını
sağlayacak en önemli özelliğin seçilmesi gerekmektedir. Reklamda tüketicilere bu nitelikten
kaynaklanan ürünün onlara sağlayacağı fayda aktarılır. Bu faydaya tüketiciler ancak ürünü
satın aldıkları takdirde ulaşabileceklerdir.

USP Stratejisi adında da geçen üç temel kavram etrafında şekillenmektedir. Bunlar; unique
(tek, eşsiz olma, farklılık), selling (satış) ve proposition (vaat, öneri, teklif) olarak
sıralanabilir. Söz konusu kavramların strateji açısından içerikleri aşağıdaki gibi açıklanabilir:
• Unique (Tek/Farklı Olmak): USP’de teklik, rakipler tarafından gerçekleştirilmemiş /
kullanılmamış ve ürünün kendisinden kaynaklanan bir özelliği vurgular. Bu özellik/farklılık
tüketiciye sunulacak temel vaadin dayanak noktasını oluşturmalıdır. Ayrıca, söz konusu
özellik/farklılık, mutlaka üretici firma tarafından kanıtlanmalıdır.
• Selling (Satış): USP stratejisinin temel noktalarından ikincisini oluşturan satış (selling)
kavramı, reklamda kullanılacak satış mesajlarını ifade eder. Bu mesajların tüketiciyi harekete
geçirip reklama konu olan ürün ya da hizmete yönlendirmesi için güçlü, önemli, güvenilir ve
inanılır olması gerekir. Satış boyutunda verilen mesajlar bazı durumlarda tüketicinin temel
ihtiyaçlarına, bazı özel ürün kategorilerinde de tüketicinin spesifik ihtiyaçlarına seslenilmesini
gerektirir.
• Proposition (Vaat/Öneri): Belli bir ürünün tek olan özeliği ya da satış noktasıyla ilişkili
iddiası nedeniyle satın alan tüketici spesifik bir faydaya ulaşacaktır. Diğer taraftan, USP, satış
noktasıyla tüketici yararını tek bir yol kullanarak karşılaştırır.
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Reeves’e göre, şirketler ürettikleri ürünlerin içine bir fikir koymalıdırlar. Eğer kendileri
ürünün içine bir fikir koymazlarsa, reklam yazarının elinden gelebilecek hiçbir şey yoktur.
Ürünün kendinde var olan fikir, reklam yazarını o ürün için fikir aramak zorunda bırakmaz.
Reklam yazarına kalan sadece fikri en etkili şekilde nasıl sunacağını ortaya koyacak tekniği
geliştirmektir. Üretici, reklam yazarına pazarda var olmayı hak eden bir ürün getirmelidir. Bu
ürünün diğer ürünlerden bir farklılığı olmalıdır.
Rosser Reeves’in USP stratejisinin uygulandığı dönem, reklamcılar açısından tüm
dikkatin sadece ürün özelliklerine ve tüketici yararına odaklandığı dönem olmuştur. Bu durum
zamanla birbirinin özelliklerini hızla taklit eden ve daha iyisini üreten benzer ürünlerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla ürün döneminin sonu “Ben de varım ürünleri” nin
pazarda hızla çoğalmasıyla gelmiştir.

Bu durum reklamcıları yaratıcılıkta yeni bir stratejik bakış açısının arayışına itmiş ve David
Ogilvy’nin ortaya attığı markaya bir kişilik vermek, markanın tüketici ile psikolojik bir bağ
kurması üzerine şekillenen Marka İmajı (Brand Image) dönemi başlamıştır.
6. Marka İmajı (Brand Image) Stratejisi: Birbirinin benzeri ve hatta aynı nitelikleri
taşıyan ürün/hizmetlerin var olduğu pazar ortamında marka imajı, ürünlerin farklılaşmasını
sağlayacak isim, şekil, kişilik vb. nitelikleri içeren ve ürüne bir insan gibi kişilik katan,
zamanla değişen ve büyüyen özetle yaşayan bir varlık haline getirmektedir. Hedef kitlenin,
ürünün içeriği, sunum biçimi, ürünü fiyatı, üretici işletmenin kimliği, tasarımının yansıttıkları,
belli bir sosyo-ekonomik statünün tükettiği bir ürünün olmak, dolayısıyla, hedef kitlenin
yaşam biçimlerinin ürüne taşıdıkları, reklamlarda markanın nasıl yansıtıldığı gibi birçok
unsura yönelik olarak markayı nasıl yorumladığı markanın imajını yansıtmaktadır.
Markaların pazarda varlıklarını devam ettirecek bir bilinirlik kazanabilmeleri ve tercih
edilmeleri için markaya bir kimlik ve kişilik kazandırılması zorunluluktur. Markaya
kazandırılacak bu kişilik ürünün ve kurumun somut, fiziksel özellikleriyle ilgili olabileceği
gibi, yine bu fiziksel özelliklerden de etkilenen ancak hedef kitlenin kendi kişiliğini
şekillendiren, kendisiyle markayı yaşam biçimi açısından özdeşleştirdiği soyut, psikolojik
yararlardan da kaynak bulabilmektedir.
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Marka imajı stratejisi, ürün/hizmetin fiziksel özellikleri dışında kalan faktörlere bağlı
üstünlüklerini ifade eder. Bizim ürünümüz ile rakip ürünler arasındaki fark fiziksel temelden
çok psikolojik temellidir ve stratejinin vurgusu durumlardan çok duygular üzerinedir. Marka
imajı, bir ürün ya da hizmet hakkında insanların sahip oldukları tavırdır, bu tavır reklam
tarafından özenle geliştirilir ve şekillendirilir:
Ford doğru arabayı imal etmek için özel dikkat harcayan bir otomobil şirketidir;
Chevrolet Amerika’nın istediğini vermeye adanmıştır; Coca-Cola tüm Amerikalıların
seçimidir; oysaki Pepsi Amerika’nın yeni nesli içindir.
Bir Reklamcının İtirafları (Confession of an Advertising Man) isimli ünlü kitabında
Marka İmajı Stratejisini açıklayan ve popüler hale getiren David Ogilvy, karmaşık bir
semboller bütünü olarak tanımladığı marka imajına reklamların bir katkı olarak düşünülmesi
gerektiğini söylemektedir. Ogilvy’ e göre birbirinin aynası markaların pazarda boy gösterdiği
düşünülecek olursa, marka imajı ya da kişiliği özellikle önemli bir kavram haline gelmektedir.
Bu açıdan reklamverenlerin, marka seçiminde ürünlerin fiziksel özelliklerinin ayırt edici bir
özellik göstermediği bu pazar yapısında pay kapmak için markalarını farklılaştıracak kişilik
özelliklerini kesin hatlarla tanımlayarak reklamlarında bunları net olarak yansıtmaları
gerekmektedir.
OGILVY DİYOR Kİ!
1-) Satarız ya da satmayız.
2-) Her reklam "birleşik sembol"e katkıda bulunmalıdır ki o da marka imajıdır.
3-) Bir marka ürünün niteliklerinin yani adının, ambalajının, fiyatının, tarihinin,
Şöhretinin ve reklamının soyut bir toplamıdır.
4-) Asla kendi ailenizin okumasını istemeyeceğiniz bir reklam yazmayın.
5-) Bir bilgiyi bir kedinin fareyi kovaladığı gibi kovalarız.
6-) Yaratıcılık alanında kendi ajansınızla yarışmayın. Köpeğinin kendisine havlamasını kim
ister?
7-) Yeni bir müşteri kazanmanın en iyi yolu, hâlihazırdaki müşterileriniz için müstakbel
müşterilerinizi cezp edecek reklamlar yapmaktır.
8-) Bizim işimiz yeteneklerin aktarımını gerektirir. Ki inançlarıma göre yetenek daha çok
uyumsuz, aykırı ve asilerde bulunur.
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9-). Şirketinizde kendinizden daha büyük adamlar çalıştırırsanız bir devler şirketi olursunuz.
10-). Yeniliği destekleyin. Değişim can damarımız, durağanlık ölüm çanımızdır
11-) Biz bilginin disiplinini cehaletin karmaşasına tercih ederiz.
12-). Dahilere tolerans gösterin
13-). Reklamınız Büyük bir fikir üzerine inşa edilmedikçe gecenin içindeki bir gemi gibi
geçip gider.
14-) Etrafına kasvet saçan gamlı baykuşlardan kurtulun.
15-). Ogilvy & Mather iki şey yapar: müşterilerimizi kollarız ve genç reklamcılar yetiştiririz.
16-) Tüketici geri zekalı değildir, o sizin eşinizdir..
17-) İskoçların hep dediği gibi "Çok çalışmak insanı asla öldürmemiştir". İnsanlar çok
çalışmaktan değil sıkıntıdan ölürler.
18-) Eğitim yalnız eğitmenlerle sınırlı tutulmamalıdır. Bu hiç bitmeyen bir süreç olmalı ve
tüm ajans personelini kapsamalıdır. İnsanlar ne kadar öğrenirse müşteriye o kadar faydalı
olurlar.
19-) Büyük reklamlar bir fayda sağlayamadan çok önce ıskartaya çıkarılır
20-) Hatalarınızı itiraf etmek ve gereğini yapmak önemlidir, eleştirilere maruz kalmadan.
21-) Kimse çalışanlarına az para vererek zengin olmamıştır. Maymunları tavlamak için
fıstıklara kıyacaksınız.
22-) Müşterinizin sahip olmadığı, hatta bunu düşleyemeyecekleri tipte insanları çalıştırın.
23-) Düzenli olarak fiyat kırmak tüketicinin ürüne duyduğu güveni azaltır, devamlı iskonto
yapılan bir ürünün arzulanır olması mümkün mü?
24-) Sıkı fıkı olmak mutluluk verir, sadece gayrı resmi durumlarda.
25-) Önyargının her türlüsüne fanatizm derecesinde düşmanız.
26-) Ürününüz hakkında yalan söylerseniz devlet yakanıza yapışır veya müşteri ürününüzü
ikinci defa almayarak sizi cezalandırır.
27-) Büyük fikirler genellikle basit fikirlerdir.
28-) Stratejinizi tek bir vaat üzerine kurup vaadi tam olarak aktarabiliyorsanız işinizi tam
yapmışsınızdır.
29-) Gösterdiğiniz şey söylediğiniz şeyden daha önemlidir
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30-) Yangın söndürücü reklamı yapıyorsanız işe yangınla başlayın
31-) İnsanlar ürünü satın alır, televizyondaki reklamı değil
32-) İnsanlar televizyonu sizin reklamınızı görmek için seyretmez.
33-) Bazen en iyi fikirler müşteri temsilcisinden, araştırmacıdan ve diğerlerinden gelir, bunu
teşvik edin, edinebileceğiniz tüm fikirlere ihtiyacınız var.
34-) İnsanları ofisinizde ağırlamayın, bu onları ürkütür. Bunun yerine onlarla kendi
ofislerinde görüşün.
35-). Patronlarına yalakalık yapanlardan nefret ederim, astlarını itip kakanlar da çoğunlukla
aynı insanlardır
36-) Reklamların çoğu bir komite toplantısından alınmış gibi görünür, gerçekten de öyledirler.
37-) Esas duruştaki bir orduyu değil, resmi geçite reklam yapacaksınız
38-) Müşterinizi bırakmanız gerektiğini her hissedişinizde bunu yaparsanız sonunda elinizde
bomboş bir portfolyo kalır
39-) Reklam pazara gelen olası müşterileri avlayan bir radar gibidir, iyi bir radar alın ve
sürekli tarayın.
40-) Kim demiş müşteri temsilcileri ve kreatifler birbirinden farklıdır diye. Bu her iki tarafça
yıllardır öne sürülen saçma bir görüştür.
41). Ben her zaman müşterimin ürünlerini kullanırım. Bu dalkavukluk değil, nezaket
gereğidir.
42-) Bir üretici neden parasını hatta şirketinin geleceğini sizin sezgilerinize yatırsın ki?
43-). Ben müşterilerimize her zaman zırhımızdaki deliklerden bahsederim. Ben dikkatimi
mobilyadaki çatlaklara çeken antikacıya güvenirim.
44-). Sağlam kuruluşlar sözlerini tutanlardır, bu söz zamanla neye mal olursa olsun.
45-) Başkalarına insan muamelesi yapan kibar insanlara hayranlık duyarım.

Bu noktada unutulmaması gereken en önemli unsur ise, marka imajının aynı insanın kişiliği
gibi değişmeyen uzun soluklu kullanılabilecek bir nitelik taşıması gerektiğidir. Bir markanın
imajı ya da kişiliği bir kampanyadan diğerine değişmeyen ve markayı uzun yıllar
tanımlayacak bir özellik göstermelidir. Bu imaj güçlü niteliklere sahip ve tüketicinin markayı
105

tercih etmesi için harekete geçirecek uygunlukta belirlenirse pazarda kalıcı ve yüksek
karlılıkta bir yer edinmek mümkün olacaktır.
7. Konumlandırma (Positioııing) Stratejisi: Konumlandırma, bir markanın hedef kitle
gruplarında kendi markalarına yönelik bir bakış açısı kazandırmasını temel almaktadır.
Konumlandırma stratejisinin ana fikri, bir ürün kategorisinde belli bir markanın konumunun
ne olduğu hakkında açık bir fikre sahip olmayı içermektedir. Marka herkese her şey olduğunu
göstermek için çabalarsa, kesin ve net olarak farklılaştırıcı bir konumlandırma
sağlayamayabilir. Dağıtım, fiyat, ambalajlama ve güncel ürün özellikleri temel bir rol
oynayabilmesine karşın, konumlandırma daha çok markanın pazarlama iletişimi yoluyla
başarılır. Dolayısıyla konumlandırma ürünün ne olduğu ve hedef kitlenin ürünle ne yaptığı
değil, tüketicinin zihninde ürünün ne olduğu, sahip olduğu yerdir ve çeşitli iletişim
biçimleriyle bu konum oluşturulur. Bu yaklaşımda stratejik amaç; bölümlendirme ve
konumlandırma stratejilerini birbiriyle uyumlaştırmaktır. Özetle, marka arzulanan hedef pazar
bölümünü harekete geçirecek maksimum etkiyi sağlayacak biçimde konumlandırılmalıdır.
Markanın konumu tüketicinin markayla sahip olduğu ilişkiler dizisi, bütünüdür. Bunlar,
fiziksel nitelikler, yaşam biçimi, boş zaman kullanımı, kullanıcı imajı ya da mağazanın
taşıdığı imajı içerebilmektedir. Markanın konumu reklamlar, duyurumlar, ağızdan ağza
pazarlama ve kullanım deneyimleri yoluyla yıllar boyunca oluşmaktadır.
Bu konumlandırma yıllar boyunca markanın reklamlarındaki tutarlılığa bağlı olarak keskin
çizgileri olan ve ayrıntılı bir nitelik taşıyabilmektedir.
Konumlandırma stratejisinde temel yaklaşım, yeni ve değişik birtakım şeyler yaratmak
değil, zihinlerde var olanları ustalıkla yönlendirmek ve yine var olan birtakım bağlantılar
yeniden düzenlemektir. Bugünün pazar ortamı, geçmişte işe yarayan stratejilere artık yanıt
veremez duruma gelmiştir.
Günümüzün pazarında çok sayıda ürün, çok sayıda üretici işletme ve çok fazla
pazarlama gürültüsü vardır ve tüketicinin zihin kapasitesi dolmuş hatta taşmaktadır.
Dolayısıyla bu dolu zihne girmenin tek yolu zihnin içinde yer alanlarla ilişkilendirilmiş
mesajlar ve yaklaşımlarla reklamını yaptığımız ürün ya da hizmete yer açmak ve onu bu dolu
zihin içinde hedeflediğimiz yere konumlandırmaktır.
Jack Trout ve Al Ries’in ortaya koydukları konumlandırma stratejisi, ürün/ hizmet
kategorisindeki rakip markalarla ilişkili olarak markanın tüketicilerde sahip olduğu imaj
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olarak tanımlanmaktadır. Konumlandırmanın içeriği, markanın sahip olduğu farklı nitelikler
bağlamında rekabet konumlandırmasına doğru genişlemektedir. Konumlandırma stratejisi
temelli yaratılan temel satış fikri, hedef kitlelerin zihninde boş olan ya da reklamcı tarafından
yaratılan bir yere markayı yerleştirip, konumlandırmakla sonuçlanmaktadır. Uygulamada
konumlandırma tek ya da farklı bir nitelik temelinde biçimlendirilir ki, bu da konumlandırma
ve temel satış vaad stratejilerini birbiriyle örtüştürmektedir.

Konumlandırma Stratejisi, USP’nin yanı sıra hedef kitlenin zihninde belli bir markayı
nasıl algıladığı ve bu algıya yönelik olarak konumlandırmanın geliştirilmesini de içerdiği için
marka imajı stratejisini de kapsayan geniş bir yaratıcı strateji örneğidir.
Konumlandırma stratejisinde bir markanın müşterilerin zihnindeki konumu, tüketiciler
tarafından markanın diğer rakip markalarla benzer ve farklı görülen yanlarının neler olduğunu
içeren rekabetçi değerlendirmeyle belirlenmektedir. Her bir tüketicinin zihninde ürün
kategorilerine yönelik bir mantıksal haritaya sahip olduğu düşünülmektedir. Bu harita,
markanın konumu, rakipleri ve onların konumlarıyla ilişkilidir. Bu haritadaki tüm markaların
yeri, her bir markayla tüketicinin ilişkisine göre belirlenmektedir.
Konumlandırma stratejisinin reklam kampanyalarında kullanımında 7 farklı yaklaşım
temelinde yaratıcı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşımlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
1. Ürün Özellikleri ve Tüketici Yaklaşımı: Bu yaklaşımın temelinde üründe bulunan bir
özellik ve bu özelliğin tüketiciye sağladığı yarar kullanılarak konumlandırma yapılması yer
alır. Burada ürünün özellikleri tüketici için önemli ve dikkate değer olmalıdır. Bu noktada
USP stratejisinden yararlanılır.
2. Fiyat ve Kalite Yaklaşımı: Bazı ürünler için yüksek fiyat ve kalite ilişkisi kurularak
konumlandırma yapılabilir. Tam aksi bir uygulamada ise, düşük fiyat-standart özellikler
kullanılarak ürün ya da hizmet konumlandırılır.
3. Kullanım ve Uygulama Yaklaşımı: Bu yaklaşımda ise, konumlandırmaya konu olan ürün ya
da hizmetin özellikli bir kullanım ya da uygulama yolu vurgulanarak tüketicinin zihnine
yerleştirilmeye çalışılır.
4. Ürün ve Kullanıcı ilişkisi Yaklaşımı: Bu tip konumlandırmada ise, ürün bu ürünü
kullananlarla özdeşleştirilerek konumlandırılmaya çalışılır. Özellikle hedef kitle tarafından
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benimsenen, sevilen bir starın kullanımıyla bu yaklaşım daha etkin hale gelir.
5. Ürün Sınıfı Yaklaşımı: Ürün sınıfı yaklaşımında ürün belirli bir ürün sınıfıyla
ilişkilendirilerek konumlandırılmaya çalışılır.
6. Kültürel Simgeler Yaklaşımı: Sıklıkla kullanılan bu yaklaşımda markayı rakiplerden
ayırabilmek için hedef kitlede yerleşmiş kültürel simgeler kullanılır. Örneğin; Marlboro’nun
yarattığı Marlboro Man ve Marlboro Country gibi.
7. Rakip Yaklaşımı: Bütün konumlandırma yaklaşımlarında açık ya da üstü kapalı bir biçimde
rekabet dayanak noktası olarak alınmaktadır. Çünkü rakibin belirlenmiş olan imajı diğer bir
markayı konumlandırmak için referans noktası olarak kullanılabilir. Konumlandırma, yapısı
itibariyle rekabetçi bir stratejidir. Rakip markaların imajı, özellikleri, tüketiciye sundukları
vaatler, içinde bulundukları ürün kategorisi vb. kullanılarak reklama konu olan ürün, hizmet
ya da marka tüketici zihninde hedeflenen yere konumlandırılabilir.
Konumlandırma stratejisinde “bir ürün/hizmetin konumlandırılması” ve “yeniden
konumlandırma” olmak üzere iki farklı stratejik bakış açısı için değişik yöntemler
kullanılmaktadır. Söz konusu stratejik bakış açılarına yönelik belirlenen yöntemler aşağıdaki
tabloda özetlenmektedir.

Konumlandırma Stratejisinde Kullanılan Yöntemler
Konumlandırma stratejisinde kullanılacak yaklaşım ve yöntemleri en doğru şekilde
belirleyebilmek için, iyi bir çevresel analiz bağlamında hareket etmek ve belli aşamaları
içeren bir süreçte kampanyada kullanılacak en doğru konumlandırma stratejisini belirlemek
gerekmektedir. Söz konusu bu süreç reklam kampanyasının durum analizi kısmında yapılan
dış çevre analizini andıran aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır:

108

1. Rakipleri tanımlamak
2. Rakiplerin nasıl algılandığını ve değerlendirildiğini belirlemek
3. Rakiplerin konumlarını belirlemek
4. Tüketicileri analiz etmek
5. Marka için doğru konumu seçmek
6. Belirlenen konumun nasıl algılandığını izlemek

Günümüz reklamcılık anlayışında bu temel stratejiler doğrultusunda hedef kitlenin reklamın
içine çekilmesi ve reklam mesajında anlatılmak istenenleri izleyicinin tamamladığı bir
yaklaşımın mesaj stratejisinin belirlenmesinde kullanıldığı da görülmektedir. Bununla birlikte
reklam mesajının sonucunun ya da mesajda dile getirilmesi amaçlanan etkinin bire bir hedef
kitlenin algılaması ve dolayısıyla hayal gücüne bırakılması durumu reklamda kullanılan
yaratıcı stratejilerin tarihsel boyutta geçirdiği değişimin de bir yansımasıdır.

“Bir şeyleri seyircinin hayal gücüne bırakmak, reklamcılık sektöründe geniş çapta
benimsenmiş bir anlayış değildir. Claude Hopkins’in Reklamcılık Bilimi (Advertising
Science) ve Rosser Reeves’in Reklamcılıkta Gerçeklik (Reality in Advertising) adlı
kitaplarından esinlenerek, reklamcılar senelerdir seyircilerine ne düşünmeleri gerektiğini
söylemişlerdir. Sonra tekrar tekrar bunu yinelemişler, her seferinde bir öncekinden daha
yüksek sesle ve hep hedef seyircinin, mesajı anlaması için yüzüne tokat gibi çarpılmasmı
gerektirecek kadar aptal olduğu varsayımıyla bunu sürdürmüşlerdir. Howard Gossage,
sektörün çıktısının büyük kısmını oluşturan bu tek yönlü ve iç bayıcı düstura karşı çıkan ilk
reklamcılardan biri olmuştur. Gossage bundan 40 yıl önce, reklamcılıkta çift yönlü iletişim
prensibini benimsemekte ve hedef tüketici kitlesiyle ilişkiler yaratıp, etkileşim doğurabilecek
biçimde tasarlanmış reklam kampanyaları yaratmaktaydı” (Steel, 2000: 23’den Aktaran
Elden, 2009: 355).

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, mesaj stratejisinin belirleyicileri, Mesaj stratejisinin belirlenmesinde üç temel
nokta, Temel yaratıcı stratejiler, Yaratıcı amaçlar, Hedef kitle, Anahtar yararlar, Ton, Reklam
fikrinin anlatımı, Üç temel strateji, Charles Frazer’e göre yaratıcı reklam stratejileri, Genel
(generic) strateji, Önce satın alma (preemptive) iddiası, Yankılama (resonance) yaklaşımı,
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Duygusal (affective) strateji, Temel satış vaadi (unique selling proposition), Marka imajı
(brand image) stratejisi, Konumlandırma (positioning) stratejisi, Ürün özellikleri ve tüketici
yaklaşımı, Fiyat ve kalite yaklaşımı, Kullanım ve uygulama yaklaşımı, Ürün ve kullanıcı
ilişkisi yaklaşımı, Kültürel simgeler yaklaşımı ve Rakip yaklaşımı konuları üzerinde
durulmuştur.

6.HAFTA (2019-2020)
BÖLÜM SORULARI

1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
A Reklam kampanyasında mesaj stratejisini belirlerken ilk aşamada dikkatle araştırılması ve
anlaşılması gereken üç nokta vardır. Bunlar; ürünün sorgulanması, hedef kitleyi anlama ve
rekabeti çözümlemektir.
B Reklam kampanyasında mesaj stratejisini belirlerken ilk aşamada mesaj stratejisinin özünü
oluşturan önermeyi bulmaktır. Aranılan şey; ürüne özgü olan, tüketiciyi harekete
geçirebilecek ve rekabetten markayı ayrıştırarak ona avantaj sağlayacak bir önerme olmalıdır.
B Reklam kampanyasında mesaj stratejisini belirlerken yapılan analizler aslında durum
analizinden başka bir şey değildir.
C Ürünü, hedef kitleyi ve rakipleri analiz etmek bize güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri
görmeyi, bu doğrultuda ön plana çıkartılması marka için yararlı olacak, markaya rekabet
üstünlüğü sağlayarak, ürünün satın alınması için hedef kitleyi satış yerine çekecek temel vaat
ve farklılığın ne olduğunu ortaya koyacaktır.
D Ürünün rakiplerinde olmayan kendine özgü, benzersiz bir yararı ya da özelliği varsa mesaj
stratejisi Marka İmajı Stratejisi etrafında kurgulanacak demektir.
E Ürünün kullanımının gösterilmesi gerekiyorsa, televizyon reklamında ürünün nasıl
kullanıldığının ve kullanım sonucu elde edilen tatmin edici sonucun vurgulandığı doğrudan
anlatım yaklaşımıyla hazırlanmış ve gösterim formatının kullanıldığı bir mesaj stratejisinin
oluşturulması yerinde olacaktır.
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2) “Bir ürün kategorisinde rakip markalar arasından sıyrılıp belli bir markaya talep
yaratmak amaçlanıyorsa …………………………….. söz konusudur. Talep
yaratmanın bu düzeylerinden hangisi reklamda amaç olarak benimseniyorsa, mesaj
stratejisinin ve taktiklerinin de bu doğrultuda şekillendirilmesi gerekmektedir.”
Sözcesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A Birincil Talep Yaratma Amacı
B Seçici Talep Yaratmak
C Temel Satış Vaadi
D Hard Sell Yaklaşım (Doğrudan)
E Soft Sell Yaklaşım (Dolaylı)

3) “,………………………’da ürün reklamlarının aksine daha çok duygusal uyarıcıların
kullanıldığı, kuruma yönelik olumlu bir bakış açısı, güven ve sempatiyi içeren güçlü
bir kurumsal marka imajının yaratılmasını hedefleyen kurumun başarıları, kurum
felsefesi, kurumun iç ve dış müşterilerine bakış açısı gibi kimlik unsurlarının
aktarıldığı sembolik anlatımların temel alındığı bir mesaj stratejisinin kullanılması söz
konusu olmaktadır.” Sözcesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi
gelmelidir?
A Kurumsal Reklamlar
B Ürün/Mal Reklamı
C Bölgesel Reklam
D Ulusal Reklam
E Global Reklam
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4) “Mesaj stratejisinin neyi başaracağının belirlenmesidir. Reklamcı, hedef kitle reklam
mesajına maruz kaldığında nasıl düşünmesini, hissetmesini ya da hareket etmesini
istemektedir? ” tanımına uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A Yaratıcı Amaçlar
B Hedef kitle
C Anahtar Yararlar
D Ton
E Reklam Filminin Anlatımı

5) Charles Frazer’e Göre Yaratıcı Reklam Stratejileri bağlamında “İçinde bulunduğunuz
kategoride baskın bir markaysanız daha çok kullanılabilir. Üstünlük iddiası çok az ya da
yoktur. Rekabeti kabul etmez. Genel strateji, monopol (tekel) ya da bir ürün markasının aşırı
baskın olduğu ortamlarda ve yeni ürün tanıtımlarında yoğunlukla yararlanılan bir
yaklaşımdır.” Tanımına uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A Genel (Generic) Strateji
B Önce Satın Alma (Preemptive) iddiası
C Yankılama (Resonance) Yaklaşımı
D Duygusal (Affective) Strateji
E Temel Satış Vaadi (Unique Selling Proposition)

YANITLAR: 1) D, 2) B, 3) A, 4) A, 5) A
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DOĞRU/YANLIŞ
1)

“Reklamın pazarda hangi alanlarda faaliyet gösterdiğinin yanı sıra reklamla

yaratılmak istenen talebin boyutuna bağlı olarak da stratejiyi şekillendirmek söz
konusudur. Eğer reklamı yapılan ürün pazarda o ürün kategorisinde ilk kez piyasaya
sürülen bir markaysa o zaman ilk önce o ürün kategorisine genel anlamda bir talep
yaratmak amaçlanır ki, buna Temel Satış Vaadi denmektedir.”
2)

“Ürün/hizmetin fiziksel özellikleri dışında kalan faktörlere bağlı üstünlüklerini

ifade eder. Bizim ürünümüz ile rakip ürünler arasındaki fark fiziksel temelden çok
psikolojik temellidir ve stratejinin vurgusu durumlardan çok duygular üzerinedir.
Marka imajı, bir ürün ya da hizmet hakkında insanların sahip oldukları tavırdır, bu
tavır reklam tarafından özenle geliştirilir ve şekillendirilir” Sözcesinde tanımlanan
strateji Yankılama (Resonance) Yaklaşımı’dır.
3) “Anahtar Yararlar, tüketiciler neden ürün/hizmeti satın almalı ya da reklamla savunulan
mesaja uyum göstermelidirler? Ürünü rakiplerden gelecekte farklılaştırabilecek tatmin edici
niteliklerin ne olacağı da reklam mesajında kullanılabilecek içerikleri oluşturabilmektedir.”
tanımına uygun seçenektir.
4)“Reklamın ürün reklamı ya da kurumsal bir reklam olup olmamasına göre de reklam
mesajının içeriğinin biçimlendirilmesinde değişiklikler meydana gelmektedir. Ürün
reklamının yapıldığı reklamlarda; ürün / hizmetlerle ilgili özelliklerin, ürünlerin tüketiciye
sunduğu faydaların, satış koşulları ve fiyatları gibi özelliklerinin doğrudan ya da bir marka
imajı yaratarak satın almaya yönlendirecek biçimde Dolaylı Anlatım yaklaşımıyla
sunulması hedeflenmektedir.”
5)Hedef kitlenin, ürünün içeriği, sunum biçimi, ürünü fiyatı, üretici işletmenin kimliği,
tasarımının yansıttıkları, belli bir sosyo-ekonomik statünün tükettiği bir ürünün olmak,
dolayısıyla, hedef kitlenin yaşam biçimlerinin ürüne taşıdıkları, reklamlarda markanın
nasıl yansıtıldığı gibi birçok unsura yönelik olarak markayı nasıl yorumladığı Kişisel
İmaj’nı yansıtmaktadır.

YANITLAR:
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1) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: BİRİNCİL TALEP YARATMA AMACI,
2) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: MARKA İMAJI STRATEJİSİ,
3) DOĞRU,
4) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: DOĞRUDAN ANLATIM,
5) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: MARKA İMAJI
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7. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (4)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi
7.2. Reklam Bütçesinin Belirlenmesi
7.2.1. Reklam Bütçesini Belirlemekte Kullanılan Yöntemler
7.2.2. Reklam Bütçesine Konu Olan Kalemler
7.2.3. Reklam Kampanyalarının Belirlenen Reklam Bütçesinin Miktarı Açısından
Üç Sınıfta Değerlendirilmesi
7.3. Uygulama
7.4. Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi
SONUÇ OLARAK
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Giriş
Televizyon kanalları arasında gezinirken, gazetenin sayfalarını çevirirken, yolda hızlı
hızlı yürürken ya da internette bir konuyu araştırırken karşımıza pek çok reklam çıkıyor.
Sadece bir günde yüzlerce reklamla karşılaşabiliyoruz. Günlük yaşamımızın hemen her
anında karşımıza çıkan reklamların bu derece yoğun olması belki yanlış bir izlenime neden
olabilir. Tüketiciyi etkilemeye çalışan markaların gelişigüzel ve kolayca ürettikleri reklamları,
yine gelişigüzel biçimde karşımıza çıkartmayı çalıştıklarını sanabiliriz.

Gerçekte bu tümüyle yanlıştır. Bilinçli markalar, tüketicileri etkilemek için yaptıkları
tüm reklam çalışmalarını belli bir plan çerçevesinde yaşama geçirirler. Firma ve markalar
reklamlar aracılığıyla tüketicilerle iletişim kurmaya çalışırlar. Günümüzde bu iletişimin
kurulması daha zor bir hale gelmiştir. Pazarların gittikçe daha rekabetçi bir hale bürünmesi,
ürün/hizmetler arasındaki farklılıkların azalması, medyanın çeşitlenmesi ve değişmesi,
tüketicilerin arzu ve beklentileri farklılaşırken, kitle iletişim araçlarıyla kurdukları ilişkilerin
de tümüyle değişmesi; reklam planlamasını daha önemli bir noktaya taşımaktadır.

Diğer yandan reklam bütçeleri artık hesap verebilir olmak zorundadır. Yani bir marka
ne kadarlık reklam harcamasıyla hedef kitlesinin ne kadarına ulaşacağını, hedef kitlenin hangi
mecralarda reklama kaç kez maruz kalacağını, marka mesajlarının hedef kitlede yaratacağı
algının nasıl olacağını önceden bilmek istemektedir. Reklam kampanyası sonrasında ise
hedeflere ne kadar ulaşıldığı reklam kampanyasının başarısını belirlemektedir. Bu durum
reklam ajansları açısından planlama aşamasını daha önemli bir hale getirmektedir. İyi
planlanmamış bir reklam çalışması ise denizde başı boş dolaşan bir gemiye benzer. Rotası
olmayan gemiye hiçbir rüzgarın yardım edemeyeceği gibi; reklam kampanyaları da şans eseri
başarıya ulaşamaz. Karşımıza çıkan hemen her reklamın ardında çok ciddi bir planlama ve
hazırlık dönemi yatmaktadır. Farklı reklam kampanyaları için farklı planlama ihtiyaçları ve
süreçleri söz konusu olabilir.

117

Reklam planlaması; çeşitli analizlerin yapıldığı, bu analizler sonucunda ulaşılan
kararların uygulandığı ve sonuçların ölçümlendiği bir süreçtir. Bu sürecin herhangi bir
aşamasında yapılacak hata, tüm planının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır. Bir
reklam planının başarısızlığı ciddi maddi kayıplara neden olabileceği gibi, marka imajının
zarar görmesi de söz konusu olabilir.

Marka, uzun süreli iletişim çalışmalarının tüketici zihninde bıraktığı izlerdir. Bu
izlerin silinmesi veya zarar görmesi, reklam uzmanlarının en son isteyeceği şeydir. Bu yüzden
reklam planlamasının her aşaması büyük bir titizlikle gerçekleştirilir. Reklam planlaması;
pazarlama dinamiklerinin ve markanın reklamdan beklentilerinin uyumlu olup olmadığının
saptanmasıyla başlar. Durum analizi; ürün/hizmet veya markaların, rakipler ve rekabetin,
hedef kitle ve tüketicilerin derinlemesine etüt edilmesi aşamasıdır. Durum analizi aşamasında
çeşitli araştırmalara gereksinim duyulacaktır. Reklamdan neyi başarması beklendiğinin
netleşmesinden sonra, yaratıcı strateji ve uygulama aşaması için kararlar alınır. Tüketicilere
ulaşmak için kullanılacak mecraların belirlenmesi, yani medya planlama aşaması reklam
bütçesinin belirlenmesiyle doğrudan ilişki içindedir. Tüketicilerin karşısına çıkan reklamların
ne derece etkili olduğu ve markayı istenen hedeflere ne kadar yaklaştırdığı ise ölçümleme
aşamasında anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, bu modülde de Reklam Kampanyası Planlama Süreci’ne değinilecektir.
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7. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ (4)
7.1. Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi
Reklam kampanyasının hedef kitleyle buluşmasını sağlayacak medya kararlarının
alınmasını kapsayan bu stratejik aşama, kampanya bütçesinin de en önemli kalemlerinden
birini oluşturmaktadır. Belli bir mesaj strateji doğrultusunda hazırlanan yaratıcı çalışmaların,
hangi reklam ortamlarında ve bu reklam ortamlarının her biri açısından hangi televizyon
kanalı, hangi gazete, hangi radyo, internet sitesi vb.nde hangi zaman aralıklarında, ne kadar
sıklıkta yayınlanacağı gibi kritik bilgileri içeren bu süreçte verilecek yanlış bir karar,
kampanyanın hedef kitleye ulaşamaması ve etkinliğin düşmesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu
durum da kampanyaya ayrılan yüklü parasal kaynak, emek ve zamanın boşa gitmesine neden
olmaktadır. Reklam kampanya bütçesinde prodüksiyon ve ajans giderleriyle birlikte ana
harcama kalemlerinden birini oluşturan medya planlama aşamasının, bu nedenle stratejik
olarak en doğru biçimde planlanması gerekmektedir.
“Medya planlama; reklam kampanyasının amaçlarına ulaşmak için kullanılması
gereken medya stratejisinin saptanması aşamasıdır. Bu aşamada pazarlama iletişiminin
hedefleri doğrultusunda belirlenen iletişim amaçları, reklamların yayınlanma süresi, sıklığı,
iletişim araçlarında yer alacakları konum, kampanya ile eşgüdümlü yürütülmesi amaçlanan
diğer etkinlikler, plan uygulanırsa elde edilmesi beklenen sonuç (etkili erişim, GRP) ve
bütçeyle ilgili öneriler yer almaktadır. Reklamveren tasarıyı onayladıktan sonra oluşturulan
medya programına medya yayın planı (media schedule) denilmektedir”. (Gülsoy, 1999:321)
Reklam kampanyalarında medya planlama aşaması bütçedeki hatırı sayılır etkisi
nedeniyle, özellikle stratejik planlama açısında dikkatli bir değerlendirmeyi gerektirmektedir.
Medya planlamada hedef kitlenin medya tüketim alışkanlıklarına en uygun, reklamverenin
maddi olarak karşılayabileceği ve en önemlisi de kampanyaya hedef kitle nezdinde bir
farklılık, dikkat çekicilik kazandıracak kampanya amaçlarına ve mesaj stratejisine en uygun
medya planlama stratejisinin belirlenmesi önem taşımaktadır.
Bu bağlamda, reklam medya planlama sürecinde hedeflenen ana nokta, reklamverene
olabildiğince az miktarda maddi kaynak kullandırarak, kampanyada belirlenen hedef kitlelere
reklamları ulaştıracak en etkin medya karmasının belirlenmesidir. Reklamveren medya
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planından, tanımlanmış olan hedef kitleye en etkin ve en etkili iletişim araçlarını kullanarak
erişmeyi gerçekleştirmesini beklemektedir.
Günümüzde teknolojik gelişmelerle çeşitlenen ve medya planlama süreci açısından
karmaşıklaşan reklam ortamları gerçeğiyle reklamcılar karşı karşıya kalmaktadırlar. Hedef
kitleye bire bir ulaşımın önem kazanması bu konuda uzmanlaşmış reklam ortamları (hobi
kanalları, uzmanlaşmış dergiler vb.), coğrafi açıdan birçok alternatif sunan global (küresel),
ulusal, yerel, bölgesel yayın ortamlarının yanı sıra yeni iletişim teknolojilerinin (internet
tabanlı ortamlar, baskı ve üretim biçimleriyle farklılaşan outdoor ve in-door uygulamalar vb.)
reklam ortamları haline gelmesi reklam mesajında yaratıcılık kadar medyada yaratıcılık
olgusunun da ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Reklam ortamlarında böylesi bir çeşitlenmenin yaşanması medya planlama
stratejilerinin şekillendirilmesi ve kampanya içerisinde medya kullanım kararlarının verilmesi
konusunda medya satın alma uzmanlarının işlerini zorlaştırmaktadır. Bu durum medya satın
alma konusunda uzmanlaşmış ajanların ortaya çıkmasına ve reklam ajanslarıyla ortak
çalışmalara girmelerine de neden olmaktadır.
7.2. Reklam Bütçesinin Belirlenmesi
Reklam kampanyasının amaçlanan hedefleri gerçekleştirebilmesi için reklamverenin
çeşitli alt kalemlere ayrılan bir bütçeyi kampanyaya yönlendirmesi gerekmektedir.
Kampanyanın gerçekleştirilebilirliği ve devamlığının sağlanması açısından reklam kampanya
bütçesinin hangi kalemlerden oluştuğu, ödemelerin nerelere ne zaman yapılması gerektiği,
bütçeye dahil her ödeme miktarının sayısal olarak belirtilmesi ve her alt kalem için bütçeden
yeterli miktarda bir payın ayrılması gerekliliği ile beklenmedik durumlar için bir miktar kriz
payına bütçede yer verilmesi gibi hususların reklam bütçesinin planlanması sırasında göz
önüne alınması gerekmektedir.
Bu açıdan bütçenin planlılık, sayılabilirlik ve yeterlilik gibi üç önemli özelliğe sahip
bir reklam kampanya bütçesi olarak belirlenmesine dikkat edilmelidir.
İşletmenin tüm reklam faaliyetleri için yapacağı harcamalar, reklam harcamaları
olarak tanımlanır. Reklam bütçesi diğer satış faaliyetleriyle birlikte düşünülmesi gereken bir
düzenlemedir. En basit tanımıyla reklam programının ya da planın rakamlandırılmış
biçimidir, başka bir deyişle reklam programının mali yönünü gösteren bir plandır .
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7.2.1. Reklam Bütçesini Belirlemekte Kullanılan Yöntemler
Reklam kampanyasının gerçekleştirilmesi için reklam verenin belli bir süre boyunca
yapılacak reklam harcamalarına ayırdığı para olarak tanımlanan reklam bütçesini belirlemekte
kullanılan yöntemler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1.Öznel Bütçelendirme/Gelişigüzel Yöntem (Arbitrary Method): Reklamverenin diğer
harcamalardan artan tutarla reklam ödeneğini belirlemesidir. Tamamıyla yöneticinin kararına
kalmış bir bütçelendirme yöntemi olduğu için “öznel” olarak nitelendirilir.

2. Değerlendirme Yöntemi (Assessment Method): Reklam ödeneğini, en son bütçe döneminde
satılan birim başına bir tutar ekleyerek belirleme yöntemidir.
3. Birikim Yöntemi (Buildup Method): Çeşitli kitle iletişim araçlarına ödenek ayırdıktan sonra
bunları toplayarak reklam ödeneğini belirleme yöntemidir.
4. Rekabetsel Eşitleme Yöntemi (Competitive-Parity Method): Reklam ödeneğini, rakiplerin
yapacağı tahmin edilen reklam harcamasını ya da pazar ortalamasını temel alarak belirleme
yöntemidir. Reklam harcamaları ya da harcama oranları, rakiplerin yapacağı tahmin edilen
harcama tutarına ya da oranlarına eşitlenir. Ayrıca rakibin reklam yöntemi (cormpetitor’s
advertising method) ya da rekabetçi bütçeleme (competitive budgeting) olarak da adlandırılır.
5. Bileşik Yöntem (Composite Method): Reklam ödeneğini, çeşitli etmenleri göz önüne alarak
belirleme yöntemidir. Ayrıca seçmeci yöntem (eclectic method) olarak da adlandırılır.
6. Deneysel Yöntem (Experimental Method): Reklam bütçesini belirlemek için deneylerden
yararlanma yöntemidir. Bu bütçeleme yönteminde çok harcama testi (high-spending test) ve
az harcama testi (low-spendig test) yöntemlerinden yararlanılır. Çok harcama testinde (highspending test), reklamveren kimi bölgelerde reklam harcamalarını arttırır; bu bölgelerdeki
satışlar önemli oranda artarsa, eski reklam bütçesinin gereğinden düşük olduğu ve yeni
reklam bütçesinin tüm bölgelerde arttırılması gerektiği ortaya çıkar. Az harcama testinde
(low-spendig test) ise, reklamveren kimi bölgelerde reklam harcamalarını arttırırken, kimi
bölgelerde azaltır. Reklam harcamalarını arttırdığı bölgelerde satışları önemli oranda artmaz,
reklam harcamalarını azalttığı bölgelerdeki satışlarda da önemli oranda değişiklik olmazsa,
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eski reklam bütçesinin gereğinden yüksek olduğu ve yeni reklam bütçesinin tüm bölgelerde
azaltılması gerektiği ortaya çıkar. Bu tür sonuçlara varabilmek için deney koşullarının çok iyi
denetlenmesi ve deneyin oldukça uzun bir süre sürdürülmesi gerekir. Ne var ki, tüm bu
koşullar sağlansa bile, pazarda çok sayıda denetlenmez etmen bulunduğu için reklamın
satışlara etkisini ölçmek oldukça zordur.

7. Birim Başına Harcama Yöntemi (Fixed-Sum-Per-Unit Method): Reklam bütçesini üretilen
ya da üretilmesi planlanan her birim için belirli bir miktar para ayırarak hesaplama
yöntemidir. Satış üzerinden yüzde yöntemine alternatiftir, ancak sağlanması gereken parasal
karşılığın bir yüzdesi değil, satılması beklenen toplam mal sayısının yüzdesi alınır. Ayrıca
kutu başına harcama yöntemi (case-rate method) olarak da adlandırılır.

8. Tarihsel Yöntem (Historical Method): Reklam ödeneğini, bir önceki yılın reklam
ödeneğinde yükselen giderleri göz önüne alarak oluşturma yöntemidir.

9. Dereceli Yöntem (Incremental Method): Çizgi üstü reklam (TV, gazete, dergi, radyo)
harcamalarını satışlarla doğru orantılı biçimde azar azar arttırma yöntemidir.

10. Amaç ve Görev Yöntemi (Objective-and-Task Method): Reklam bütçesini, belirli hedeflere
ulaşmak için gerekli işlerin maliyetlerini temel alarak düzenleme yöntemidir. Reklam bütçesi
ulaşılmak istenen pazar payına göre belirlenecekse; reklam yoluyla pazarın yüzde kaçına
erişileceği, reklamla karşılaşanların yüzde kaçının ürünü deneyebileceği, yüzde birlik deneme
oranına ulaşmak için gerekli reklam yoğunluğu ve izleme oranları hesaplanır; reklam bütçesi,
izlenme oranının ortalama maliyetine göre belirlenir. Ayrıca, hedeflenen tutar yöntemi
(targeted-sum method), iş yöntemi (task method) ya da reklamla karşılaşma maliyeti (cost of
exposure) olarak da adlandırılır.

11. Kar/Kazanç Yöntemi (Payout Method): Reklam yatırımının karşılığında kazanılan gelir
bağlamında bütçe belirleme yöntemidir.
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12. Beklenen Ciro Yüzdesi Yöntemi (Percentage-of-Anticipated-Turnover Method): Reklam
bütçesini o yıl için sağlanması beklenen cironun yüzdesi olarak belirleme yöntemidir.

13. Pazarlama Bütçesinin Yüzdesi Yöntemi (Percentage-of-Marketing-Budget Method):
Reklam bütçesini, o yıl için ayrılan pazarlama bütçesinin bir yüzdesi olarak belirleme
yöntemidir.

14. Önceki Ciro Yüzdesi Yöntemi (Percentage-of-Previous-Turnover Method): Reklam
bütçesini, gelecekteki satışlarda olabilecek bir artışı hesaba katmadan, bir önceki yıl
gerçekleştirilen cironun yüzdesi olarak belirleme yöntemidir.

15. Satış Yüzdesi Yöntemi (Percentage-of-Sales Method): Reklam bütçesini, sağlanması
beklenen satışların bir yüzdesi biçiminde belirleme yöntemidir. Bu, o yıl için sağlanması
beklenen ya da geçmiş yıllarda sağlanan satışların bir yüzdesidir. Bir önceki yılın satışlarıyla
bir sonraki yılın beklenen satışlarının ortalaması biçiminde de hesaplanabilir. Ayrıca,
reklamın satışa oranı (advertising-to-sales ratio) ya da harcamaların satışa oranı (expenseto-sales ratio) olarak da adlandırılır.

16. Yeniden Yatırım Yöntemi (Plow-Back Method): Belirli bir dönem içinde sağlanan net
kazancın tümünü, başa başnoktasına ulaştıktan sonra bile, birkaç yı1 boyunca, yeniden reklam
bütçesine aktarma yöntemidir.

17. Nicelendirme Yöntemi (Quantification Method): Reklam bütçesini, reklam ajansının
sunduğu alternatif reklam kampanyaları içinde en etkili olanın gereklerine göre belirleme
yöntemidir. Ayrıca, ideal yöntem (ideal method) olarak da adlandırılır.

18. Önceki Yılın Kazancı Yöntemi (Residual Method): Reklam ödeneğini, bir önceki yıl elde
edilen kazançlara dayanarak belirleme yöntemidir.
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7.2.2. Reklam Bütçesine Konu Olan Kalemler
Yukarıda türleri sıralanan reklam bütçesi çeşitli alt kalemlerden oluşmaktadır. Reklam
kampanyasının oluşum ve uygulama süreci açısından önem taşıyan ve reklam bütçesine konu
olan bu kalemler ana hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Reklam ajansına ödenen tutar,
• Prodüksiyon şirketine ödenen tutar,
• Bir araştırma şirketiyle çalışılıyorsa ödenen tutar,
• Bir medya planlama ajansıyla çalışılıyorsa ödenen tutar,
• Casting, dekor, reklam cıngılı vb. yaratıcı çalışmaların yaşama geçirilmesi için ödenen tutar,
• Medya kanallarına reklamın yayınlanması için ödenen tutar,
• Reklam kampanyasının etkinliğini arttıracağı düşünülen başka tutundurma faaliyetleri
yürütülüyorsa bunlara bütçeden ayrılan tutar.
7.2.3. Reklam Kampanyalarının Belirlenen Reklam Bütçesinin Miktarı Açısından
Üç Sınıfta Değerlendirilmesi
Reklam kampanyaları belirlenen reklam bütçesinin miktarı açısından genelde üç
sınıfta değerlendirilebilmektedir (Ünsal’dan aktaran Kocabaş ve Elden, 2006: 86):
1. Yeni bir ürün piyasaya sürüldüğünde yapılan; tanıtım reklamı kampanyası,
2. Tamamıyla tanınıp, duyuluncaya kadar yapılan; yerleştirme kampanyaları,
3. Bilinip, tutunduktan sonra; devamlılığı sağlama ya da prestij kampanyaları.

Birinci tipte kampanyalar; genelde en fazla bütçe gerektiren kampanyalardır. İkinci
tipteki kampanyalar; muhtemelen kendinden önce var olan bir ilk kampanyanın devamı
niteliğindedirler ve maliyetleri birinci tipteki kampanyalara oranla daha düşüktür. Üçüncü
tipteki kampanyalar ise; hatırlatma, prestij ya da tüketici belleğinde canlı kalma amaçlı
yapıldıklarından hem sıklık hem de yoğunluk itibariyle en az bütçeyi gerektiren
kampanyalardır (Kocabaş ve Elden, 2006: 86).
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7.3. Uygulama
Reklam kampanyasında ön plana çıkarılacak vaadin ne olduğu ve bu vaadin hangi
stratejik yaklaşımla hedef kitleye aktarılacağını içeren mesaj stratejisiyle reklamın hedef
kitleye erişmesini sağlayacak medya karmasının saptandığı medya stratejisinin
belirlenmesinin ardından sıra, reklam ortamlarının özellikleri ve yaratıcı mesaj stratejisine
bağlı olarak ortamlara göre yaratıcı çalışmaların yaşama geçirildiği uygulama aşamasına
gelmektedir.
Uygulama aşamasında reklam ajanslarının yaratıcı departmanlarında ve prodüksiyon
bölümlerinde yer alan grafikerler, reklam yazarları, reklam filmi yönetmenleri ve sanat
yönetmenleri reklamın yaratıcı teması olan “büyük fikri” uygulamaya dökerler. Reklam
yazarlarının ortaya koydukları reklam mesajının basılı ve outdoor reklam ortamları için
görselleri illüstratörler, grafikerler ve reklam fotoğrafçıları tarafından oluşturulmaktadır.
Basılı reklamlarda yer alacak grafik, fotoğraf ve metin ögeleri düzenleme (layout)
aşamasından geçirildikten sonra, son kararın ardından baskıya gönderilir. Radyo ve televizyon
reklamları ise, bu ortamların gerektirdiği özelliklere uygun olarak üretilir. Senaryonun
yazılmasının ardından grafikerler / illüstratörler senaryonun ana hatlarının çizildiği
storyboardları hazırlar, ardından reklamverenden onay alındıktan sonra reklam oyuncuların
belirlenmesi (casting), çekim ortamının belirlenmesi (iç-dış çekim), dekorun seçiminin
ardından reklam yönetmeni eşliğinde reklam filmi çekilir. Görüntülerin kurgulanmasının
ardından seslendirme, efekt ve fon müziğinin eklenmesiyle temel hatlarıyla reklam filmi
yayına hazır hale gelmektedir. Radyo reklam senaryosunun yazımının ardından seslendirecek
kişiler bulunduktan sonra, reklam canlı ya da bant kayıt olarak çekilir. Müzik, efekt gibi
kurgu işlemleri yapıldıktan sonra reklam yayına hazır hale gelir.

Reklam ajansları tam hizmet ajansı olarak hizmet verdikleri takdirde, prodüksiyon (yapım)
bölümlerini de bünyelerinde bulundurmakta ve reklamın son halini almasına kadar tüm
işlemler tek bir ajanstan çıkabilmektedir. Ancak günümüzde her alanda olduğu gibi reklam
dünyasında da uzmanlaşma eğilimi yaygınlık kazandığı için, ajanslar teknik ve insan gücü
açısından sadece reklam prodüksiyonu hizmeti veren ajanslarla ya da free-lance çalışan
reklam yönetmenleriyle çalışmayı tercih edebilmektedirler. Uzmanlaşmanın etkisi sadece
reklam cıngılları konusunda beste hizmeti veren kişilerin ya da ajansların ortaya çıkmasına
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bile neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra ajanslar reklamın uygulama aşamasında oyuncu
bulmak için özel casting ajanslarıyla da işbirliğine gitmektedirler.
7.4. Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi
Reklamın etkililiğinin ölçülmesiyle ilgili sektörde birçok farklı görüş ve anlayışla
karşılaşmak olanaklıdır. 1970’li yıllarda reklamın etkililiğinin ölçülemeyeceği ile ilgili
görüşler hakimdi. Bu dönemde bir markaya olan tüketici talebinin, ürünün fiyatı, kalitesi,
dağıtımı ve benzeri pek çok diğer pazarlama ile ilgili etmenden etkilendiği düşünülüyor ve
böyle bir durumda reklamın tek başına katkısının ölçülemeyeceği üzerinde duruluyordu. Bob
Jones 1973’de yazdığı The Business of Advertising (Reklamcılık İşi) kitabında “reklamın
etkisi çoğu zaman ölçülemez... Reklam, ürünlerin satışına bilinmeyen bir katkıda bulunur”
diyerek bu görüşü vurguluyordu.
Ancak 1970’lerin sonlarında IPA’nın (Institute of Practititioners in Advertising)
“Reklam Etkililiği Ödülleri” Charles Chanon’un “reklamın etkisizliği efsanesi” olarak
adlandırdığı düşünceye meydan okumak için başlatıldı. 1980’den bu yana Award Databank
adı verilen bir bilgi bankasında reklamın satışa ve kazanca olan katkısını gösteren yaka
tarihçeleri toplanmakta ve www.ipa.co.uk web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Bu veri
bankası, reklamın etkili olduğunu göstermenin yanı sıra, reklamın nasıl etkili olduğuna da ışık
tutmaktadır.
Reklamcılıkta reklamın etkililiğinin ölçülmesi ayrı bir sektör halini almakta, gerek
reklamverenler gerekse reklam ajansları reklamlarının hatırlanma, bilinirlik, satışlar gibi
belirlenen reklam amaçlarına etkisini ölçmek için çok miktarda para harcamaktadırlar.
Reklamveren açısından, büyük miktarlarda para harcadığı reklam kampanyasının belirlenen
amaçlara gerçekten ulaşıp ulaşmadığı ya da ne derece ulaştığını saptamak, kampanyanın
başarısı ve harcanan paranın markaya bir değer olarak geri dönüp dönmediğinin ölçülmesi
açısından önemlidir. Reklam ajansı açısındansa, gerçekleştirdiği reklam kampanyasının hedef
kitlenin dikkatini çekerek, markanın tanınması, bilinirliğinin arttırılması ve satışlar gibi
kampanyanın başında belirlenen amaçlara ne kadar hizmet ettiği de başarısının göstergesi
olacak ve ajansa sektörde olumlu bir referans olarak geri dönecektir.
Reklam etkililiğinin ölçümlenmesi, kampanya öncesi ve kampanya sonrası yapılan
araştırmalarla gerçekleştirilmektedir.
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SONUÇ OLARAK
Firma ve markalar reklamlar aracılığıyla tüketicilerle iletişim kurmaya çalışırlar.
Günümüzde bu iletişimin kurulması daha zor bir hale gelmiştir. Pazarların gittikçe daha
rekabetçi bir hale bürünmesi, ürün/hizmetler arasındaki farklılıkların azalması, medyanın
çeşitlenmesi ve değişmesi, tüketicilerin arzu ve beklentileri farklılaşırken, kitle iletişim
araçlarıyla kurdukları ilişkilerin de tümüyle değişmesi; reklam planlamasını daha önemli bir
noktaya taşımaktadır. Diğer yandan reklam bütçeleri artık hesap verebilir olmak zorundadır.
Yani bir marka ne kadarlık reklam harcamasıyla hedef kitlesinin ne kadarına ulaşacağını,
hedef kitlenin hangi mecralarda reklama kaç kez maruz kalacağını, marka mesajlarının hedef
kitlede yaratacağı algının nasıl olacağını önceden bilmek istemektedir. Reklam kampanyası
sonrasında ise hedeflere ne kadar ulaşıldığı reklam kampanyasının başarısını belirlemektedir.
Bu durum reklam ajansları açısından planlama aşamasını daha önemli bir hale getirmektedir.
Reklam planlaması; çeşitli analizlerin yapıldığı, bu analizler sonucunda ulaşılan kararların
uygulandığı ve sonuçların ölçümlendiği bir süreçtir. Bu sürecin herhangi bir aşamasında
yapılacak hata, tüm planının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır. Bir reklam
planının başarısızlığı ciddi maddi kayıplara neden olabileceği gibi, marka imajının zarar
görmesi de söz konusu olabilir.
Marka, uzun süreli iletişim çalışmalarının tüketici zihninde bıraktığı izlerdir. Bu
izlerin silinmesi veya zarar görmesi reklam uzmanlarının en son isteyeceği şeydir. Bu yüzden
reklam planlamasının her aşaması büyük bir titizlikle gerçekleştirilir. Reklam planlaması;
pazarlama dinamiklerinin ve markanın reklamdan beklentilerinin uyumlu olup olmadığının
saptanmasıyla başlar. Durum analizi; ürün/hizmet ya da markaların, rakipler ve rekabetin,
hedef kitle ve tüketicilerin derinlemesine incelenmesi aşamasıdır. Durum analizi aşamasında
çeşitli araştırmalara gereksinim duyulacaktır. Reklamdan neyi başarması beklendiğinin
netleşmesinden sonra, yaratıcı strateji ve uygulama aşaması için kararlar alınır. Tüketicilere
ulaşmak için kullanılacak mecraların belirlenmesi, yani medya planlama aşaması reklam
bütçesinin belirlenmesiyle doğrudan ilişki içindedir. Tüketicilerin karşısına çıkan reklamların
ne derece etkili olduğu ve markayı istenen hedeflere ne kadar yaklaştırdığı ise ölçümleme
aşamasında anlaşılmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Medya planlama stratejisinin belirlenmesi, Reklam bütçesinin
belirlenmesi, Reklam bütçesini belirlemekte kullanılan yöntemler, Reklam bütçesine konu
olan kalemler, Reklam kampanyalarının belirlenen reklam bütçesinin miktarı açısından üç
sınıfta değerlendirilmesi ve Reklam etkililiğinin ölçülmesi konularına değinilmiştir.
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7. HAFTA (2019-2020)
BÖLÜM SORULARI

1) Reklam planlaması ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A Reklam planlamasının her aşaması büyük bir titizlikle gerçekleştirilir.
B Reklam planlaması; pazarlama dinamiklerinin ve markanın reklamdan
beklentilerinin uyumlu olup olmadığının saptanmasıyla başlar.
C Durum analizi; ürün/hizmet veya markaların, rakipler ve rekabetin, hedef kitle ve
tüketicilerin derinlemesine etüt edilmesi aşamasıdır. Durum analizi aşamasında çeşitli
araştırmalara gereksinim duyulacaktır. Reklamdan neyi başarması beklendiğinin
netleşmesinden sonra, yaratıcı strateji ve uygulama aşaması için kararlar alınır.
D Tüketicilere ulaşmak için kullanılacak mecraların belirlenmesi, yani medya
planlama aşaması reklam bütçesinin belirlenmesiyle dolaylı ilişki içindedir.
E Tüketicilerin karşısına çıkan reklamların ne derece etkili olduğu ve markayı istenen
hedeflere ne kadar yaklaştırdığı ise ölçümleme aşamasında anlaşılmaktadır.

2)Reklam kampanyalarında medya planlaması ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
A Reklam kampanyalarında medya planlama aşaması bütçedeki hatırı sayılır etkisi nedeniyle,
özellikle stratejik planlama açısında dikkatli bir değerlendirmeyi gerektirmektedir.
B Medya planlamada hedef kitlenin medya tüketim alışkanlıklarına en uygun, reklamverenin
maddi olarak karşılayabileceği ve en önemlisi de kampanyaya hedef kitle nezdinde bir
farklılık, dikkat çekicilik kazandıracak kampanya amaçlarına ve mesaj stratejisine en uygun
medya planlama stratejisinin belirlenmesi önem taşımaktadır.
C Reklam medya planlama sürecinde hedeflenen ana nokta, tüketiciye olabildiğince az
miktarda maddi kaynak kullandırarak, kampanyada belirlenen hedef kitlelere reklamları
ulaştıracak en etkin medya karmasının belirlenmesidir.
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D Reklamveren medya planından, tanımlanmış olan hedef kitleye en etkin ve en etkili iletişim
araçlarını kullanarak erişmeyi gerçekleştirmesini beklemektedir.
E Günümüzde teknolojik gelişmelerle çeşitlenen ve medya planlama süreci açısından
karmaşıklaşan reklam ortamları gerçeğiyle reklamcılar karşı karşıya kalmaktadırlar.

3) Reklam bütçesinin belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A Reklam kampanyasının amaçlanan hedefleri gerçekleştirebilmesi için reklamverenin çeşitli
alt kalemlere ayrılan bir bütçeyi kampanyaya yönlendirmesi gerekmektedir.
B Kampanyanın gerçekleştirilebilirliği ve devamlığının sağlanması açısından reklam
kampanya bütçesinin hangi kalemlerden oluştuğu, ödemelerin nerelere ne zaman yapılması
gerektiği, bütçeye dahil her ödeme miktarının sayısal olarak belirtilmesi ve her alt kalem için
bütçeden yeterli miktarda bir payın ayrılması gerekliliği ile beklenmedik durumlar için bir
miktar kriz payına bütçede yer verilmesi gibi hususların reklam bütçesinin planlanması
sırasında göz önüne alınması gerekmektedir.
C Bütçenin planlılık, sayılabilirlik ve yeterlilik gibi üç önemli özelliğe sahip bir reklam
kampanya bütçesi olarak belirlenmesine dikkat edilmelidir.
D İşletmenin tüm reklam faaliyetleri için yapacağı harcamalar, reklam harcamaları olarak
tanımlanır.
E Reklam bütçesi diğer satış faaliyetleriyle birlikte düşünülmesi gereken bir düzenleme
değildir.

4) Reklam kampanyasının gerçekleştirilmesi için reklam verenin belli bir süre boyunca
yapılacak reklam harcamalarına ayırdığı para olarak tanımlanan reklam bütçesini
belirlemekte kullanılan yöntemler bulunmaktadır. Aşağıdaki tanım hangi yönteme
aittir?
“Reklam ödeneğini, en son bütçe döneminde satılan birim başına bir tutar ekleyerek belirleme
yöntemidir.”
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A Öznel Bütçelendirme/Gelişigüzel Yöntem (Arbitrary Method)
B Değerlendirme Yöntemi (Assessment Method)
C Birikim Yöntemi (Buildup Method)
D Rekabetsel Eşitleme Yöntemi (Competitive-Parity Method)
E Bileşik Yöntem (Composite Method)
5) Reklam kampanyasının gerçekleştirilmesi için reklam verenin belli bir süre boyunca
yapılacak reklam harcamalarına ayırdığı para olarak tanımlanan reklam bütçesini
belirlemekte kullanılan yöntemler bulunmaktadır. Aşağıdaki tanım hangi yönteme
aittir?
“Çeşitli kitle iletişim araçlarına ödenek ayırdıktan sonra bunları toplayarak reklam ödeneğini
belirleme yöntemidir.”
A Öznel Bütçelendirme/Gelişigüzel Yöntem (Arbitrary Method)
B Değerlendirme Yöntemi (Assessment Method)
C Birikim Yöntemi (Buildup Method)
D Rekabetsel Eşitleme Yöntemi (Competitive-Parity Method)
E Bileşik Yöntem (Composite Method)

YANITLAR: 1) D, 2) C, 3) E, 4) B, 5) C

DOĞRU/YANLIŞ

1) “Ürün, uzun süreli iletişim çalışmalarının tüketici zihninde bıraktığı izlerdir. Bu izlerin
silinmesi ya da zarar görmesi, reklam uzmanlarının en son isteyeceği şeydir.”
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2) Reklam kampanyasının gerçekleştirilmesi için reklam verenin belli bir süre boyunca
yapılacak reklam harcamalarına ayırdığı para olarak tanımlanan reklam bütçesini
belirlemekte kullanılan yöntemler bulunmaktadır. Birim Başına Harcama Yöntemi (FixedSum-Per-Unit Method), “Çizgi üstü reklam (TV, gazete, dergi, radyo) harcamalarını
satışlarla doğru orantılı biçimde azar azar arttırma yöntemidir.”
3) “ En basit tanımıyla Marka Planlama, reklam programının ya da planın
rakamlandırılmış biçimidir, başka bir deyişle reklam programının mali yönünü
gösteren bir plandır.
4)”Reklam Planlaması, çeşitli analizlerin yapıldığı, bu analizler sonucunda ulaşılan
kararların uygulandığı ve sonuçların ölçümlendiği bir süreçtir. Bu sürecin herhangi bir
aşamasında yapılacak hata, tüm planının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır.”
5) “Medya Planlama, reklam kampanyasının amaçlarına ulaşmak için kullanılması
gereken medya stratejisinin saptanması aşamasıdır. Bu aşamada pazarlama iletişiminin
hedefleri doğrultusunda belirlenen iletişim amaçları, reklamların yayınlanma süresi,
sıklığı, iletişim araçlarında yer alacakları konum, kampanya ile eşgüdümlü yürütülmesi
amaçlanan diğer etkinlikler, plan uygulanırsa elde edilmesi beklenen sonuç (etkili erişim,
GRP) ve bütçeyle ilgili öneriler yer almaktadır. Reklamveren tasarıyı onayladıktan sonra
oluşturulan medya programına medya yayın planı (media schedule) denilmektedir”.

YANITLAR:
1) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: MARKA,
2) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: DERECELİ YÖNTEM (INCREMENTAL
METHOD),
3) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: REKLAM BÜTÇESİ,
4) DOĞRU,
5) DOĞRU
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8. REKLAM VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Reklamcılıkta Tüketici Davranışı Ve Önemi
8.1.1.Tüketici ve Müşteri Kimdir?
8.1.2.Tüketici Davranışı Kavramı ve Özellikleri
8.1.3.Reklâmcılıkta Tüketici Davranışının Önemi
8.2. Yaratıcı Reklam Stratejileri Geliştirmede Tüketici Davranışı Analizi
8.2.1. Pazarlama Analizi
8.2.2. Pazar Bölümleme
8.2.2.1. Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
8.2.2.1.1. Ries ve Trout’a Göre Tüketicilere Yönelik Konumlandırma Mesaj
Türleri
8.2.2.2. Konumlandırma Stratejileri
8.2.2.2.1. Ürün Niteliğine Göre Konumlandırma
8.2.2.2.2. Ürünün Sağladığı Yarara Göre Konumlandırma
8.2.2.2.3. Kullanıma Göre Konumlandırma
8.2.2.2.4. Ürün Kullanıcılarına Göre Konumlandırma
8.2.2.2.5. Rakiplere Göre Konumlandırma
8.2.2.3. Başarılı Bir Konumlandırma Sürecini Olumsuz Yönde
Etkileyebilecek Ögeler
8.4.Pazarlama Karması Stratejisi
8.4.1. Ürün
8.4.2. Fiyat
8.4.3. Dağıtım
8.4.4. Tutundurma
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Giriş
Tüm insanlar, doğdukları andan itibaren tüketicidir. Gerçekte doğumdan önce anne
karnında başlayan tüketim eylemi, ölünceye dek hatta ölümden sonra da (mezar, kefen, dua,
vb.) kısmen devam eder. Tüketiciler, zamanlarının önemli bir bölümünü mağazalarda ve
pazar ortamlarında geçirir, yakınları ya da arkadaşlarıyla bir reklâmı, ürünü konuşur. Bu
durum, tüm örgütler için oluşturulacak bütün stratejilerin başlangıç noktasının, tüketicilerin
istek ve gereksinimleri oluşturduğu gerçeğini ortaya koyar.
Tüketici, son kullanım amacı ile kendisinin ya da ailesinin ihtiyaçlarını gidermek
üzere mal ya da hizmet satın alan ve kullanan kişiler olarak tanımlanırken müşteri ise belirli
bir firma ya da mağazadan sürekli alışveriş yapan kişilerdir. Tüketici davranışı; ürünlerin
(mal+hizmet), elde edilme, değerlendirme, kullanım ve elden çıkarılmasını kapsayan karar
verme sürecidir.
Reklâmın tek değeri, markaların ticari hedeflere ulaşmalarına yardımcı olma
yeteneğindedir. Bu da ölçülebilen bir şey olan “reklâmın tüketici davranışına etki düzeyi” ile
belirlenir. Tüketicilerin neler aldıkları, nasıl, nereden, ne zaman ve ne kadar aldıkları
tamamen algılara, benliğe, sosyal ve kültürel alt yapıya, yaşa, aileye vb. birçok içsel ve dışsal
faktöre bağlıdır. Bu durum beraberinde tüketici davranışlarının anlaşılmasının önemini ve
reklâm stratejilerindeki rolünü ortaya koymaktadır.
Reklâm stratejisinde yaratıcılık; doğru kişilere fikir sunabilme gücüne bağlıdır.
Reklâmda yaratıcılık, hedef pazarın özelliklerini göz önüne alan, tüketicini ilgisini yakalayan
ve ürünün farklılığını derecelendirebilen özellikler taşımalıdır. Bu çerçevede atılacak ilk
adım, pazarlama stratejisi çerçevesinde etkili bir tüketici davranışı analizi gerçekleştirmektir.
Tüketici davranışı analizinde aşamalar şunlardır;
Pazarlama analizi, pazar bölümleme, hedef Pazar seçimi, konumlandırma, pazarlama
karması, stratejisi ve tüketici karar verme süreci.
Günümüzün değişen koşullarına bağlı Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve
konumlandırma stratejileri, hiyerarşik ve sıralamasının değişiminin mümkün olamayacağı bir
yapıya sahiptir. Tüketiciler pazarı; tüketicilerin özelliklerine dayalı olarak (demografik,
psikografik ve davranışa dayalı) bölümlenebilir. Firmalar, pazar bölümlerini ve fırsatlarını
belirledikten sonra hangi Pazar bölümü ya da bölümlerini hedef alacağı kararını vermelidir.
Konumlandırma ise hedef pazarı oluşturan tüketicilerin zihninde farklı bir yer elde
etmek ve firmaya en büyük faydayı sağlayacak şekilde tüketici zihnine markayı
yerleştirmektir.

135

Kısaca 4P olarak ifade edilen pazarlama karması (bileşenleri); ürün (Product), fiyat
(Price), dağıtım (Place) ve tutundurma (Promotion)dan oluşur.
Ürün; tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin eden her şeydir. Değişime konu olan
şeyin değeri, fiyat olarak ifade edilirken, dağıtım; üretici ile tüketici arasında köprü görevi
üstlenen, tüketicilere yer ve zaman faydası sağlayan önemli stratejilerdendir. Tutundurma ise
reklâm, kişisel satış, halkla ilişkiler-duyurum ve satış tutundurma gibi önemli iletişim
araçlarını kapsayan, firmaların denetiminde yürütülen ve tüketicileri ikna etmeye dayalı
süreçtir.
Tüketici davranışının karmaşıklığı ve değişkenliğine bağlı olarak genel bir davranış
modeli ortaya koymak mümkün olmasa da tüketicilerin olası davranışını etkileyecek faktörleri
belirlemek ve anlamak, tüketici davranışlarının anlaşılmasında ve etkili reklâm stratejileri
geliştirmede temel noktadır. Tüketiciler için karar verme, beş aşamalı bir süreçtir; sorunun
belirlenmesi (İhtiyacın ortaya çıkması), bilgi ve seçeneklerin aranması, seçeneklerin
değerlendirilmesi, satın alma kararı ve satın alma sonrası değerlendirme.

8. REKLAM VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI (1)
8.1. Reklâmcılıkta Tüketici Davranışı Ve Önemi
Reklamcılıkta tüketici davranışını ve önemini ortaya koymada öncelik, tüketici ve
müşteri arasındaki farklılığı belirlemekten geçer.
8.1.1. Tüketici ve Müşteri Kimdir?

Tüketici, son kullanım amacıyla kendisinin ya da ailesinin gereksinimlerini gidermek
üzere ürün ya da hizmet satın alan ve kullanan kişiler olarak tanımlanır. Günlük yaşamda
sıklıkla kullanılan tüketici ve müşteri, birbirleriyle karıştırılan kavramlardır. Müşteri, belirli
bir firma ya da mağazadan sürekli alışveriş yapan kişidir ve her zaman belirli bir firmayla
anlam bulur. Örneğin, Migros’tan sürekli alışveriş yapan bir kişi, bu firmanın müşterisidir.
Firmalar açısından tüketici ve müşteri kavramlarının farklılaşan yapısı, farklı reklâm
stratejilerinin geliştirilmesini gerekli kılar. Her ne kadar pazarlamada tüketicileri müşteri
konumuna getirebilecek etkili stratejiler geliştirmek amaç olsa da bu amaca ulaşmak için
öncelik, tüketicileri anlamak ve tatmin etmektir.
8.1.2. Tüketici Davranışı Kavramı ve Özellikleri
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Tüketici davranışı; ürünlerin (mal+hizmet), elde edilme, değerlendirme, kullanım ve
elden çıkarılmasını kapsayan karar verme sürecidir. Ancak tüketici davranışının sadece ürün
ve hizmetlerin satın alınması sırasında gösterdiği davranışlar olarak algılanması, beraberinde
geliştirilecek reklâm stratejilerinin de sınırlı kalmasına neden olur. Oysa tüketici davranışı;
sadece ürün ya da hizmetlerin satın alma sırasındaki davranışlarını değil, satın alımdan önce
ve sonra görülen davranışları da kapsar. Tüketicilerin zihninde başlayan bu süreç, bir
gereksinimin ortaya çıkması ve bu gereksinimi gidermek amacıyla seçeneklerin
değerlendirilmesiyle sürer.

SATIN ALMA SÜRECİ OLARAK TÜKETİCİ DAVRANIŞI
Kaynak: VELİOĞLU:88
Tüketici davranışı sadece satın alma olayı ile sınırlı kalmayan, satın alma öncesi,
satın alma ve satın alma sonrasını da kapsayan bir süreçtir.
Tüketici davranışı, yönetim bilimi içinde yer alan uygulamalı bir disiplindir. 1950’li
yıllarda pazarlama kavramıyla birlikte gelişim sürecine başlayan ve pazarlama biliminde bir
alt disiplin olarak gelişen genç bir bilim dalıdır. Pazarlamada her şey tüketiciyi ve davranışını
anlama ve uygun stratejiler geliştirme üzerine kuruludur. Bu anlamda pazarlamacılar ve
reklâmcılar, tüketicilerin farklılaşan istek ve gereksinimlerini anlayarak, uygun pazarlama ve
reklâm stratejileri geliştirmek durumundadır. Çünkü strateji geliştirmek, amaçlara ulaşma
yönünde rakiplerle mücadelede kullanılan bir oyun planıdır.
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Çağdaş pazarlama, tüm örgütsel stratejilerin yaşama geçirilmesinde başlangıç
noktasını “tüketici” olarak benimseyen bir anlayışı esas alır. Bu anlayışta amaç, tüketicilerin
istek ve gereksinimlerini % 100 tatmin etmektir. Bu amaçla tüketicinin ne istediğini ve nasıl
tatmin olacağını bilmek örgütsel düzeyde uzun dönemli başarıda kaçınılmaz öneme sahiptir.
Çünkü tüketicilerin sevdiği ve sevmediklerini anlamak, geniş çaplı tüketici davranışı
çalışmalarıyla gerçekleşir. Ancak merkeze alınan tüketici davranışı analizi çok boyutlu bir
süreç olarak oldukça karmaşık ve dinamik olma özelliğine sahiptir. Bu noktada firmaların
mevcut kaynaklarını yöneltecekleri hedef kitleleri belirlemek başlangıç noktası kabul edilir.
Hedef kitlelerle kurulmak istenen iletişimin önemli bir aracı olarak reklâm da firma ve
pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde belirleyicidir.
Tüketici davranışını anlamada temel olarak aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi hedef
pazarı kimlerin oluşturduğu, firmanın ve rakiplerinin ürünleri ve bu ürünler hakkında
tüketicilerin düşünceleri ile tüketicilerin ürün ve reklâmlara yönelik tutumlarının neler olduğu
sorularına yanıt aranır. Tabloda sabun üretimi gerçekleştiren bir firmanın tüketici
araştırmasına yönelik soru örnekleri yer almaktadır.
Sabun Üreten Bir Firmaya Yönelik Tüketici Araştırması Örneği
Pazarı kimler oluşturmaktadır?
Pazara ne satılmaktadır?

Aile, çocuk, erkek, kadın
Sabun, normal, ilaçlı, gliserinli bitkisel, markalı

Kullanıcı
Nesneler

Satın alma sürecine kimler katılmaktadır?

Aile, çocuk, erkek, kadın

Örgütler

Nasıl satın alınmaktadır?

Nakit, kredi kartı, internetten sipariş

Süreçler

Ne zaman satın alınmaktadır?

Aylık, haftalık, doktor tarafından önerilince

Nerede satılmaktadır?

Süpermarket, perakende

Satış yeri

Ne amaçla satılmaktadır?

Temizleyici, banyo, taze his

Amaç

Zaman

Kaynak: Khan,2006: 6’dan Aktaran VELİOĞLU:89

Etkili bir reklâm stratejisi geliştirmede öncelik, reklâm hedefini doğru belirlemektir.
Reklamın hedefi, markanın yapacağı işin nereden geleceğiyle ilişkili olarak tanımlanmalıdır.
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Bir firma, ürün markasını satın alma olasılığı olan tüketicilerin sayısını ve tarzını belirlemeli
ve tüketicilerin hali hazırda satın aldıkları ürünleri de ortaya koyarak desteklemelidir.
Örneğin; saldırgan bir Kellogg’s Mısır Gevreği (KCF) reklâmı yapıyorsak, iş
kaynağımız onun en büyük doğrudan rakibi olan Cheerios’u satın alanlar olmalıdır ve bu
tüketicilerin belirli özellikleri (demografik, sosyo-kültürel vb.) özellikleri vardır. Reklâm
stratejisi Cheerios kullanıcılarına ulaşacağı-umut edilen- temel araçları tanımlayarak sürer. Bu
araçlar, KCF farkındalığı yaratmak, tüketici tercihini artırmak ve benzerlerini içerebilir.
Yaratıcı ve yenilikçi reklâm stratejisinin amacına ne oranda katkıda bulunduğu; başlangıcı,
tüketici davranışını analizle başlayan pazarlama stratejileriyle örtüşebilme oranında yaşam
bulur.
8.1.3. Reklâmcılıkta Tüketici Davranışının Önemi

Tüketici davranışının araştırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının en önemli
nedeni, insan yaşamında oynadığı roldür. Çünkü her insan bir tüketicidir. Pazarlama
yaklaşımlarının tüketiciye odaklandığı günümüzde, üretimin başlangıç noktasını oluşturan
tüketici talepleri ve ihtiyaçları, her iş kolunda etkisini giderek hissettirmektedir. Reklâm, tek
başına gerçekleştirilen, bağımsız bir faaliyet değildir. Reklâmın tek değeri, markaların ticari
hedeflere ulaşmalarına yardımcı olma yeteneğindedir. Bu da ölçülebilen bir şey olan
“reklâmın tüketici davranışına etki düzeyi” ile ortaya konur.
(Reklamın tüketici davranışına etki düzeyi konusunda daha fazla bilgi elde etmek
için John Philip Jones, “Masallar ve Gerçeklerle Reklâmcılık”, isimli kitabı
inceleyebilirsiniz.)
Tüketicilerin kararları, günlük yaşamdaki davranışlarından etkilenir. Bu nedenle
tüketici istek ve gereksinimlerinin belirlenmesi süreci, son derece karmaşık ve birçok
ayrıntının değerlendirilmesini gerektirir. Eğer tüketici olarak bireylerin davranışları her zaman
ussal (rasyonel) olsa idi, bu sürecin karmaşıklığından söz etmek olanaklı olmayacaktı.
Örneğin çoğu zaman cebinde sadece bir aylık yeme-içme gideri olan bir öğrencinin tüm
parasını, yeni teknoloji ürünü bir cep telefonu almak amacıyla harcadığı görülmeyecekti.

139

İnsan, çeşitli içsel ve dışsal faktörlerden etkilenen ussal ve duygusal bir varlık olma
özelliği taşır. Tüketicilerin neler aldıkları, nasıl, nereden, ne zaman ve ne kadar aldıkları
tamamen algılara, benliğe, sosyal ve kültürel alt yapıya, yaşa, aileye vb. birçok içsel ve dışsal
faktöre bağlıdır. Bu durum beraberinde tüketici davranışlarının anlaşılmasının önemini ve
reklâm stratejilerindeki rolünü ortaya koymaktadır.
Reklâmın, pazarlama stratejilerinde ve tüketici davranışında önemi şu şekilde
sıralanabilir;
Reklâm talebi uyaran önemli bir pazarlama aracıdır. Ürünün ulaşılabilirliğini
göstererek, gizli kalmış ya da farkında olunmayan gereksinimlerin uyarılmasını sağlar.
Rakiplerin hamlelerine karşılık verir. Diğer tutundurma karması elemanlarıyla
birleştirilerek rakiplere karşı bir silah gibi kullanılır. İşletmenin sunduğu ürünü rakip
ürünlerden ayırarak marka kişiliği oluşturur.
Marka tercihini geliştirir. Ürünler istenilen kalite, hizmet ve değerde sunulduğunda
müşteri memnuniyeti yaratır. Tutarlı reklâm marka tercihini güçlendirir. Tatmin olmuş
müşteri ağızdan ağza iletişimi de kullanarak firmaya değer sağlar.
Satışları artırarak maliyetleri düşürür, daha fazla üretildiğinde üretim maliyetlerinin
düşmesine neden olur (ölçek ekonomisi).
Marka imajı oluşturur. Marka imajı reklâmda kullanılan olumlu görüntülerle
tüketici zihnine yerleştirilir. Marka tüketicilere belirli bir düzeyde kalite, hizmet ve faydanın
verileceğinin garantisi gibidir. Bu nedenle firmalar marka değerlerini yükselmesini ister.
Yenilikçiliğe ve yeni ürün gelişimine teşvik ederek ürünün demode olma riskini
azaltır. Daha fazla yenilik satışları arttıracağından, artan satışla yenileme maliyetleri düşürür.
Reklâm, tüketicilere bilgi vererek, doğru ürün seçimlerinde yardımcı olur. Reklâm
ilgi yaratmada ve iletişimde çok hızlı ve etkili bir yöntemdir. Reklâm kısa sürede büyük
izleyici ve okuyucu sayısına ulaşabilmektedir.
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8.2. Yaratıcı Reklâm Stratejileri Geliştirmede Tüketici Davranışı Analizi
Bir reklâmın başarısında ilk koşul, yaratıcılıktır. İletişim teknolojinin hızla geliştiği
günümüz dünyasında firmalar için stratejik ve yaratıcı süreçler birbirleriyle sıkı sıkıya
bağlıdır. Bu durum, hedef tüketiciler üzerinde gerçek etki yaratabilecek yaratıcı reklâmların
ancak stratejiye dayalı reklâm hazırlamakla olanaklı olduğunu ortaya koymaktadır.
Strateji geliştirmek büyük oranda yaratıcı bir çabadır. Çünkü reklâm kampanyasının
en önemli bileşeni olan yaratıcı fikri/düşünceyi tetikleyen “strateji”dir. Özgün olmaktan uzak,
oldukça basmakalıp ve fark edilemeyen çok sayıda reklâmın var olduğu düşünüldüğünde,
geliştirilecek reklâm stratejisine yaratıcılık katmanın yolu, doğru kişilere- fikir sunabilme
gücünde saklıdır. Reklâm, en az süslemeyle ve markayı satın alması umulan kişilerin gerçekte
markadan ne beklediğini bilmek ve bunu doğru şekilde önermekle yaşam bulur. Reklâm
mesajlarının yaratıcılığı, tüm pazarlama ve reklâm amaçlarının oluşturulmasıyla başlar.
Reklâmda yaratıcılık, hedef pazarın özelliklerini göz önüne alan, tüketicini ilgisini
yakalayan ve ürünün farklılığını derecelendirebilen özellikler taşımalıdır. Bu çerçevede
atılacak ilk adım, pazarlama stratejisi çerçevesinde etkili bir tüketici davranışı analizi
gerçekleştirmektir.
Pazarlama Stratejisi ve Tüketici Davranışı
(1) Pazarlama Analizi
(a) Tüketici
(b) Firma (Dışsal Analiz)
(c) Rekabet
(d) Koşullar
(2) Pazar Bölümleme
(3) Hedef Pazar Seçimi
(4) Konumlandırma
(5) Pazarlama Karması Stratejisi
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(a) Ürün
(b) Fiyat
(c) Dağıtım
(d) Tutundurma
(6) Tüketici Karar Verme Süreci
(a) Sorunun belirlenmesi (ihtiyacın ortaya çıkması)
(b) Bilgi ve seçeneklerin aranması
(c) Seçeneklerin değerlendirilmesi
(d) Satın alma kararı
(e)Satın alma sonrası değerlendirme
Kaynak: Khan,2006: 8’den Uyarlayan VELİOĞLU:91

8.2.1. Pazarlama Analizi

Firmaların ana amacı, öncelikle müşteri değeri yaratmaktır. Bu nedenle pazarlama
analizi; tüketici, firma, rakipler ve koşulların anlaşılmasını gerektirir. Yüksek bir değer
yaratmak da tüketicilerin gereksinimlerinin, rakiplerin ve koşulların iyi anlaşılmasını gerekli
kılar. Yaratıcı reklâm stratejisi geliştirmede çoğu kez, zaman alıcı ve gereksiz olarak görülen
pazarlama analizinin, reklâmların yüzde 60’ının etki yaratmadaki yetersizliği karşısında
önemi de hızla artmıştır. Bu analiz, yaratıcı insanların kendi içgüdüsel hareketlerini
odakladıkları tüketicileri anlamalarını sağlayan temel girdi niteliğindedir.
Pazarlama analizi kapsamında ele alınması gereken ögeler:
a. Tüketici: Tüketici, mal ya da hizmetler için satın alma karar sürecini etkin kılan
kişidir. Bununla birlikte tüketici kavramı, sadece ürünü satın alan olmanın ötesinde ürünü
kullananları da ifade eder. Örneğin, en temel tüketim birimi olarak ailede, fertlerin ayrı ayrı
belirli ürünlere karşı nasıl karar aldıkları, önemli konulardandır. Örneğin, bir ürün için ailenin
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bir üyesi temel kullanıcı olabilmesine karşın bu ürünü satın alma sürecinde karar veren ve
satın almayı gerçekleştiren farklılaşabilir. Genellikle ailedeki erkek üyelerin (baba, erkek
çocuk, dede vb.) pijama ve çamaşırlarını annelerin alması bu duruma örnektir. Bu nedenle
oluşturulacak reklâm stratejilerinde, ailede tüketim sürecine ilişkin sürekli değişen resme
dikkatle bakmalıdır. Dinamik toplumlarda bu görevler zaman içinde sürekli değişim gösterir.
b. Firma (Dışsal Analiz): Endüstri ve pazarlama araştırmacılarından geri bildirimlerin
alınmasına dışsal analiz adı verilir. İçsel analiz ise örgüt içindeki satış gücü miktarı ve diğer
faktörlerin ve firmanın finansal durumunun ortaya konulmasıdır.
c. Rekabet: Pazarlama analizinde, rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya
konulması, firmanın etkili hareket planının oluşturulmasında önem taşır. Günümüzün yoğun
rekabet ortamında firmalar için önemli olan “ne yaptıkları” ndan çok “rakiplerinden farklı ne
yaptıkları” konusudur. Bu nedenle rakip firmaların uyguladıkları ve uygulayacakları
stratejilerin analizi başarıya giden yolda itici güçlerdendir.
d. Koşullar: Yaşayan bir sistem olma özelliğiyle firmalar, son derece dinamik ve
değişken pazar koşullarında faaliyet göstermektedir. Bu koşullar firmalara bir taraftan yeni
fırsatlar sunarken, diğer taraftan tehditler de oluşturabilmektedir. Teknolojik gelişmeler, yasal
ve politik olaylar, ekonomik tahminler, demografik değişmeler ve birçok koşul, firmaların
gelecek yönelimli stratejilerinin temel belirleyicilerindendir.
8.2.2. Pazar Bölümleme

Günümüzde tüketici zevk, beğeni ve tercihleri sürekli çeşitlenmekte ve pazarlar da
daha karmaşık hale gelerek, çok daha küçük parçalara ayrılmaktadır. Bu çerçevede kültür ve
teknoloji, standartlaşmayı önleyen önemli etmenler olarak karşımıza çıkar. Tutundurma
araçlarının hızla artması, dağıtım kanallarının tüm pazara ulaşamama durumu ve artan maliyet
beraberinde tüm pazar yönteminin adeta yok oluşuna neden olmaktadır. Günümüzün değişen
koşullarına bağlı olarak çoğu firma için atılacak ilk adım, pazar bölümleme olarak
belirlenmekte ve pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma stratejileri,
hiyerarşik ve sıralamasının değişiminin olanaklı olamayacağı bir yapıda kabul edilmektedir.
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Kaynak: VELİOĞLU:92
8.2.2.1. Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
Pazar bölümleme, başarılı reklâm stratejileri oluşturmada güçlü bir pazarlama aracıdır.
Firmalar için başarılı olmanın tek koşulu “farklılık yaratabilmek” tir. Hem tüketicilerin
gereksinimlerinin ve satın alma eylemlerinin farklılaşması, hem de firmaların farklı Pazar
bölümlerine hizmet verme yeteneklerinin birbirinden farklı olması, pazar bölümlemenin
firmalar için önemli bir rekabet aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, on kişiye “ne tür
müzikten hoşlanırsınız?” diye sorduğunuzda, on farklı yanıt alabilme olasılığınız yüksektir.
Ayrıca tüketicilerin tercihleri, zaman içinde değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle,
firmaların tüketicilerini, müşteri konumuna getirebilmeleri için istek ve gereksinimlerinin
doğru tanımlanmaları ve karşılanmaları zorunludur. Bir taraftan firmaların kaynaklarının
sınırlı olması, diğer taraftan ise tüketicilerin tatmin edilmelerinin gerekliliği beraberinde Pazar
bölümlemeyi önemli bir araç durumuna getirmiştir. Bu çerçevede firmaların, pazarı
bölümleyerek hedef pazarları tahminleme çalışmaları başarılarının da yol haritası olmaktadır.
Örneğin Levi Strauss 1980’li yıllara kadar tek tip jean üreterek ve “Herkes için
Levi’s” mesajıyla tüm pazara yönelerek pazar lideri konumunu korumuştur. Ancak 80’li
yılların başından itibaren Levi’s bu stratejiyle başarılı olamayacağını görmüştür. Çünkü
satışları, 1981 yılında 516 milyon $’dan 1988 yılında 400 milyon $’a gerilemiştir. Firma
yöneticileri kısa zamanda sorunun pazar bölümlemeye gitmeyle çözümleneceğinin farkına
varmışlardır. 1987 yılı sonu ve 1988 yıllarında pazar bölümleme stratejilerine yönelik atılan
adımlarla beraber Levi’s, günümüzün başarılı pazar liderlerinden biri konumuna hızla
ulaşmıştır.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken, sektör bölümü ile pazar bölümünü birbirine
karıştırmamaktır.
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a.Pazar, firmaların ürün/mal ve hizmet sunduğu tüketiciler bütünüdür. O halde Pazar
bölümleme, tamamen tüketicilerin özelliklerine bağlı yapılabilir. Örneğin bir otomobil firması
hedef pazarını genç tüketiciler ya da orta fiyat düzeyinde otomobil tercih eden tüketiciler
şeklinde belirleyebilir. Ancak bu firmanın pahalı-orta-ucuz fiyatlı otomobiller şeklinde
bölümlemesi söz konusu değildir. Çünkü burada ifade edilen ayırım, pazara değil ürüne
dayalıdır ve tamamen sektörel bölümlemeye karşılık gelmektedir.
Tüketici pazarını bölümlemede, sektör bölümü ile pazar bölümü birbirine
karıştırılmamalıdır.
Tüketiciler pazarı; demografik (yaş, cinsiyet, gelir, kuşak, vb.), psikografik (sosyal
sınıf, yaşam biçim, kişilik, vb.) ve davranışa dayalı (ürün kullanım sıklığı, ürün yararı,
kullanım durumu, kullanım oranı, bağlılık derecesi, vb.) ölçütlere göre bölümlenebilir.
Reklâm stratejisi geliştirmede, pazar bölümleme ve reklâmın ulaşması istenen tüketicileri
(hedef pazarı) belirlemek son derece önemli iken kullanılan ölçütlerin ölçülebilirliği de o
derece önemlidir. Örneğin, demografik ölçüt yaş, cinsiyet, gelir vb. gibi somut bilgileri içerir.
Ancak reklâm kampanyası hazırlayan yaratıcı kişiler için demografik bilgiler tek başına
yeterli değildir.
Bunu nedeni, demografik analizlerin ham olmasıdır. Gelir grupları, yaş grupları ve
diğer basit sınıflandırmalar belli grup üyelerinin, belli bir markayı neden satın aldığını
anlamada çok fazla yardımcı olamaz. Bu nedenle olası ölçütlerin çeşitlendirilmesi ve aynı
anda birden çok ölçütün birlikte tercih edilmesi yaratıcı reklâmcılık için önerilen yollardandır.
Örneğin yaratıcı insanlar, psikografik bilgiyle hedef pazarın yaşamlarına, alışkanlıklarına,
beğenilerine ve hobilerine odaklanarak kampanyanın bu bilgileri yansıtmasını sağlayabilirler.
Bu yol ile hedef tüketici bir ayna gibi reklâmda kendini görme olanağına ulaşabilir.
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b.Tüketici/Müşteri Profili Ürün Özelliği Reklâmda Kullanılabilecek Slogan

Kaynak: Khan,2006: 276-277’den Uyarlayan VELİOĞLU:93
c.Hedef Pazar Seçimi
Bir firma, pazar bölümlerini ve fırsatlarını belirledikten sonra hangi pazar bölümü ya
da bölümlerini hedef alacağı kararını vermelidir. Pazarlamacılar giderek iyi tanımlanmış ve
olabildiğince küçük hedef pazarlara ulaşabilmek için çoklu değişkenlere dayalı Pazar
bölümlendirme eğilimindedir. Bu nedenle bir banka hedef pazarını sadece zengin olan
emekliler olarak belirlemekten öte bütün emekliler kapsamında; mevcut gelir düzeyi,
varlıkları, tasarrufları ve risk tercihlerine bağlı bölümlere ayırarak seçebilmektedir. Yoğun bir
mesaj bombardımanının yaşandığı günümüzde tüketici, kendine yetecek kadar bilgiyi
arzulamaktadır. Bu da mesajların, belirli hedef kitleleri temel alan, açık, net ve anlaşılır
olmasını gerekli kılar. Teknoloji etkisiyle radyo, T.V., telefon, posta hizmetleri, uydular, telli
ve telsiz haberleşme, kütüphaneler, basılı medya, veri ve bilgi nakli gibi iletişimin farklı
araçlarla gerçekleştirilen farklı fonksiyonları giderek birbiriyle bütünleşmektedir. İletişim
medyası da giderek genel bir hedef kitleye yönelmektense belirli hedef kitlelere yönelme
eğilimi taşımaktadır. Reklâm stratejisi oluşturmanın önemli adımlarından olan hedef Pazar
seçiminde, pazarın özelliklerini doğru belirleyerek reklâm yaratılmalıdır. Mesajın kime, hangi
sosyal ve ekonomik gruplara, hangi coğrafi bölge ve yerleşim alanına gideceği doğru
belirlenmelidir. Örneğin okul çocuklarını hedef alan ve okul ayakkabısı üretim-satışı
gerçekleştiren bir firma için reklâm, okul kıyafetleriyle markalı ayakkabılarını giyen ve mutlu
bir biçimde okula giden çocukları temel almalıdır.
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d.Konumlandırma
Konumlandırma, firmanın hedef pazara sunduğu ürünlerin ve imajın tanınmasını
sağlar. Bir firmanın konumlandırmasının zayıf olması, pazarının da zayıf olması durumunu
yaratabilir. Eğer bir firma için konumlandırma başarılı olursa, bu konumlandırma stratejisine
bağlı olarak farklılaştırma ve pazarlama planlamasının başarılı yürütülmesi sağlanabilecektir.
İlk kez Al Ries ve Jack Trout tarafından ortaya atılan konumlandırma, hedef pazarı
oluşturan tüketicilerin zihninde farklı bir yer elde etmek ve firmaya en büyük faydayı
sağlayacak biçimde tüketici zihnine markayı yerleştirmektir. Ries ve Trout’a a göre
konumlandırma düşüncesi, ürünle başlar. Ürün; bir mal, bir hizmet, bir kurum ya da kişi de
olabilir. Ancak konumlandırma, ürünün kendisi ya da ne yaptığıyla ilgili olmayan ancak ürün
üzerinde yapılan işlemlerin psikolojik olarak tüketici zihninde nasıl bir yer elde ettiğiyle
ilgilidir. Strateji de reklâmı görmelerinden sonra markanın tüketicilerin zihninde bırakacağı
izlenimi tanımlar. Örneğin verilen mesajlarla Rolex, dünyanın en büyük saat üreticisi, CocaCola dünyanın en büyük hafif içecek firması, Porsche, dünyanın en iyi spor araba üreticisidir.
8.2.2.1.1. Ries ve Trout’a Göre Tüketicilere Yönelik Konumlandırma Mesaj
Türleri
Ries ve Trout’a göre tüketicilere yönelik konumlandırma mesajları üç çeşittir:
1. Tüketicilerin zihnindeki mevcut marka konumunu doğru mesajlarla güçlendirme
stratejisi; örneğin; araç kiralama şirketi olan Avis’in pazarda ikinci durumda olması ve “Biz
bu pazarda ikinciyiz ve bu nedenle daha çok çalışıyoruz” mesajı vermesi,
2. Tüketiciler için görülen potansiyel bir pazar boşluğunda değer yaratma stratejisi;
örneğin; bir firmanın ilk kez şampuan ve saç şekillendiriciyi birleştirerek gizli bir talebe
yönelik boşluğu doldurması gibi.
3. Konumlandırmama ya da yeniden konumlandırma stratejisi; firmaların
uygulayabileceği konumlandırmama stratejisi dışında kalan yeniden konumlandırma,
pazardaki mevcut durumun ya da imajın değiştirilmesine yönelik konumlandırmadır.
İşletmeler, başarısızlıkla sonuçlanmış bir konumlandırma yaşanması ya da pazarda
aynı konumda fazla sayıda güçlü rakip mevcut olması durumunda yeniden konumlandırma
stratejisine yönelir. Başarılı bir yeniden konumlandırma için eski konumlandırmanın
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başarısızlık nedenlerinin çok iyi analiz edilmesi ve yeni konumlandırmanın nasıl yapılması
gerekliliğine ilişkin edinilmesi gereken son bilgi son derece önem taşır.
Başarılı bir konumlandırmada esas olan şey farklılık yaratabilmektir. Farklılık
yaratabilmek tamamen tüketici bakış açısıyla şekillenmesi gereken bir süreçtir. Bununla
birlikte sektörde en uygun maliyete ulaşan firmaların rakiplerine fark yaratması kuvvetle
olasıdır. Ancak en düşük maliyet stratejisi, oldukça dikkatli uygulanması gereken bir
stratejidir. Örneğin Southwest Havayolları klasik hava yolu taşımacılığının gerçekleştirdiği
numaralı koltuk, bagaj taşıma, yemek ikramı gibi birçok beklenen hizmeti vermemesine
karşın uygun maliyet ve rötarsız uçuş hizmetiyle rakiplerinden büyük oranda farklılaşmayı
başaran bir firma örneğidir.
Bununla birlikte bu yolun rakiplere de açık olması sürekli olarak tüketicilere
rakiplerden daha fazla değer sunabilen bir yapıya yönelmeyi önemli hale getirmektedir.
Farklılaştırma stratejileri geliştirmede önemli olan, farklılık yaratabilmenin yanı sıra bu
farklılığı tüketicilere doğru mesajlarla konumlandırabilmektir.
8.2.2.2. Konumlandırma Stratejileri
Pazarlama yöneticileri için konumlandırma stratejileri geliştirme, etkili pazarlama
karması geliştirmenin de başlangıç adımıdır. Farklı yetenek ve kaynaklara sahip firmalar için
doğal olarak konumlandırma stratejileri de farklılaşacaktır. Her bir pazar bölümüne uygun
konumlandırma gerçekleştirmede genelde altı strateji söz konusudur;
8.2.2.2.1. Ürün Niteliğine Göre Konumlandırma:
Ürün niteliğine göre konumlandırma, ürünün bir ya da birkaç özelliğine dayalı
konumlandırılmasıdır. Örneğin Volvo, “Güvenilir olma” özelliğine vurgu yapılarak zihinlerde
önemli yer elde etmiştir. Benzer şekilde Uno ekmeğin “el değmeden hazırlanan ekmek”
mesajı ürün niteliğine göre konumlandırmada başarılı örneklerdendir.
8.2.2.2.2. Ürünün Sağladığı Yarara Göre Konumlandırma:
Tüketiciler için bir ürünü satın alma amacı, üründen beklenen faydadır. Ürün
niteliğine göre konumlandırmayla ürünün sağladığı faydaya göre konumlandırmanın birbiri
yerine kullanıldığı yanlış uygulamalar görülebilmektedir. Örneğin, “floridli diş macunu”
mesajı ürün niteliğine göre konumlandırmaya özgü iken “floridli diş macununun diş
çürüklerini önleyeceği” mesajı, ürünün yararına göre konumlandırmadır. Ayrıca Sensodyne
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markalı diş macunu, “diş etlerini iyileştirme” yönünde tek bir yarara odaklanarak bu konuda
önemli bir başarı sağlamış örneklerdendir.
8.2.2.2.3. Kullanıma Göre Konumlandırma:
Bu stratejide ürün, farklı kullanım biçimlerine göre konumlandırılır. Örneğin,
kabartma tozunun hem pasta ve böreklerde, hem de buzdolaplarının kokusunu giderme amaçlı
kullanımını ortaya koymak gibi. Ancak kullanıma göre konumlandırma stratejisinde, ürünün
kullanım açısından sayıca artması beraberinde konumlandırmada etkinliği azaltıcı bir durum
yaratabilir. Ürünün çoklu kullanım alanlarının olması durumunda, bu alanların birbirlerini
bütünleyici yönlerinin vurgulanması ve olabildiğince sınırlı sayıda özelliğe odaklanılması
önem taşır.
8.2.2.2.4. Ürün Kullanıcılarına Göre Konumlandırma:
Bu stratejide ürün kullanıcıları temelinde konumlandırma gerçekleştirilir. Örneğin,
Marlboro, Camel ve Winston gibi sigara markalarının hedef pazarını erkekler oluştururken,
More markalı sigaranın (uzun, ince ve kahverengi) kadınlara yönelik konumlandırılmasıdır.
8.2.2.2. 5. Rakiplere Göre Konumlandırma:
Uygulamada sıklıkla kullanılan rakiplere göre konumlandırma, firmanın kendi
ürününü rakip ürünlerle karşılaştırılması ve ürünün farklılaşan üstün yönlerini ortaya
koymasına dayanır. Örneğin, Ace markalı çamaşır suyunun, rakip çamaşır sularıyla
karşılaştırılarak “daha çok beyazlatma ve daha az yıpratma” yönüyle rakiplerinden
farklılığının vurgulanması gibi.
8.2.2.3. Başarılı Bir Konumlandırma Sürecini Olumsuz Yönde Etkileyebilecek
Ögeler
Başarılı bir konumlandırma sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek beş öge de göz
önüne alınmalıdır. Bunlar;
İnsan zihni sınırlıdır.
Zihin karışıklıktan nefret eder.
İnsan zihnine güvenilmez.
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Zihin değişmez.
Zihin odağını kaybedebilir.
Bir örnek verelim: Kadınların 70’lerdeki ve 80’lerdeki saçlarını hatırlıyor musunuz?
Havada Aqua Net Saç Spreyi kokusu vardı ve 70’lerde kadınlar, saç modellerini sonsuza
kadar korumak ister gibi bu olağanüstü tutucu saç spreyini kullanıyorlar ve bu sayede hem
kalıcı hem de olduklarından 10 cm. daha uzun görünümlü saçlara sahip oluyorlardı. 80’lerde
ise saçlar, her sörfçünün kadınların saçlarını gördüğünde sahilleri özlemesini sağlayacak
kadar büyük sörf dalgalarını anımsatan tarzda idi. Eğer başka bir firma saç spreyi satıyor ve
Pazar lideri olan Aqua Netle rekabet ediyor olsa idi, ne yapmalıydı? Burada başlangıç noktası,
liderin zayıf yönlerini belirlemektir. Yani ürünün kadınları memnun etmeyen yönleriyle.
Sonra da sıra ürünü bu boş alana konumlandırmaya sıra gelir. Örneğin, kadınlardan
duyulabilecek şeylerden biri; “Aqua Net’in sabitleyici özelliğini seviyorum ama saçımdan
çıkarmak için taradığım sırada canım acıyor” olabilir. İşte! Bu durum, satın alma nedenleri
hakkında bir ipucudur. Rakip bir marka, bu bilgiden yararlanarak ürününü hem sabitleyicilik
hem de kolay taranma faydalarının üzerine konumlandırılabilir. Tarzlar değiştikçe, örneğin
ortaya kadınlar için yeni bir satın alma nedeni sunan yeni markalar çıktı.
Bunlardan biri Vidal Sassoon’du ve ürün vaadi de “esnek sabitlikti”. (Kaynak:Briggs
ve Stuart,2007:165-166/dan Aktaran VELİOĞLU:96 )
8.4. Pazarlama Karması Stratejisi

Yaşadığımız milenyum çağında pazarda, tüketicilerin yaşam tarzlarında ve bilgi
teknolojisindeki köklü gelişmelere bağlı, dramatik bir değişime tanıklık edilmektedir. Yeni
nesil müşteri davranışında önemli değişimler görülür. Müşterilerin beklentileri ve bilgi
düzeyleri artar, gereksinimlerini karşılamada çoklu seçeneklerin farkındalığı artar ve belirli
bir fiyattan daha fazla değer yaratabilecek yeni markalara geçişler görülür. Ayrıca hem
küresel hem de ulusal düzeyde rakiplerin hızla artması yenilikçi süreçlerin ve daha yüksek
değer yaratabilecek ürünlerin sunulmasını gerektirir. Bu değişimi yönlendirmede ana aktör,
pazarlama karmasıdır. Günümüz tüketicilerinin bir taraftan alım güçleri artarken diğer taraftan
daha eğitimli ve teknolojiye bağımlı modern araçları kullanıyor olmaları sunulan seçenekleri
geliştirmede önemlidir. Çünkü günümüzde;
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a. Tüketici daha talep edici konumdadır,
b. Rekabet yoğunlaşmaktadır,
c. Maliyetler yükselmektedir,
d. Sınırlar ortadan kalmaktadır,
e. Pazarlar bölünmektedir,
f. Tüketicilerin seçenekleri artmaktadır.
Bu doğrultuda pazarlama karması; tüm pazarlama çabalarının tüketici ve müşteri
yönelimli olduğu ve her zaman daha büyük bir müşteri değeri için ortak stratejilerin
belirlenmesini gerekli kılan bir yapıya sahip olmalıdır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YARATMADA TEMEL ÖGELER
Kaynak: Khan,2007:201’dan Aktaran VELİOĞLU:97)
Pazarlama karması (bileşenleri); kısaca 4P olarak ifade edilen ürün (product), fiyat
(price), dağıtım (place) ve tutundurma (promotion)dan oluşur.
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8.4.1. Ürün
Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin eden her şeydir. Bu tanım, somut ürünler
yanında soyut olan düşünceleri, hizmetleri de kapsar. Bu nedenle ürün; mal ve hizmetlerin
bileşimi olarak özetlenir. Gerçekte tüketicilerin satın aldıkları şey ürünün kendisi değil,
yararıdır. Aynı ürünü farklı yarar beklentileriyle talep eden tüketicilerin varlığı bu konuda
önemli göstergedir. Örneğin, otomobili bir grup tüketici yakıt tasarrufu, başka bir grup sadece
ulaşım sağlama, diğer bir grup da markasının kendisine sağlayacağı prestijden dolayı satın
alabilir. Bu nedenle tüketicilere yönelik mesajların da hedef pazarın yarar beklentilerine
uygun tasarlanması gerekir.

Ürün Kavramı
Kaynak: VELİOĞLU:98

Ürün konusunda özellikle medya seçim kararında, ürün yaşam dönemi (tanıtma,
gelişme, olgunluk ve gerileme) ve ürünün özellikleri önem taşır. Örneğin tanıtma döneminde
olan yeni bir ürünün eski ürünlere göre tüketiciler için yararlı, basit ve farklı olması medya
seçim kararını önemli oranda etkileyecektir. Bu çerçevede ürün stratejilerinin belirlenmesinde
tüketicilerin seçim süreci ve istekleri temel alınmalıdır.
8.4.2. Fiyat
Değişime konu olan şeyin değeri, fiyat olarak ifade edilir. Tüketici davranışı açısından
fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesinde tüketici algıları etkilidir. Ekonomik sistemin
düzenleyicisi konumunda olan fiyatın, firmalar adına gelir getiren rolü dışında tüketiciler
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açısından ürünü algılama ölçütü olması, psikolojik etkinin önemini ön plana çıkarmaktadır.
Tüketicilere göre çoğunlukla fiyat, kalitenin göstergesidir. Bununla birlikte fiyata karşı
tüketici duyarlılığının yüksek olması ve fiyat değişimine karşı tepkilerin değişkenliği
beraberinde alınacak kararları da etkiler. Örneğin bir ürünün fiyatı düştüğünde tüketicilerin
hemen satın almaları beklenirken, aksine “ürünün kalitesi de düşmüş olabilir” ya da “fiyat
daha da düşebilir” gibi düşüncelerle ürün satın alınmaz. Tüketiciye yönelik mesaj
stratejilerinin oluşturulmasında fiyatın ön plana çıkarılma/çıkarılmama durumuyla tüketici
algıları ve olası tepkileri öngörülmelidir.

8.4.3. Dağıtım
Üretici ile tüketici arasında köprü görevi üstlenen dağıtım, tüketicilere yer ve zaman
faydası sağlayan önemli stratejilerdendir. Hızla artan tüketici sayısına koşut, üretici ile
tüketici arasındaki uzaklıkların artması, günümüzde doğrudan dağıtımdan (üretici-tüketici)
çok dolaylı dağıtımın (üretici-aracı-tüketici) yer almasını gerektirir. Hedef pazarda yer alan
tüketicilerin davranışları, dağıtım stratejilerini etkiler. Örneğin, ürün satışı gerçekleştiren bir
perakendeci mağazanın, konumu, dekorasyonu, mağazada çalınan müzik ya da mağazanın
kokusu, dağıtım sisteminin iletişim ögeleridir.
8.4.4. Tutundurma
Firmaların denetiminde yürütülen ve tüketicileri ikna etmeye dayalı iletişim aracıdır.
Tutundurma bileşenleri; reklâm, kişisel satış, halkla ilişkiler-duyurum ve satış tutundurmadır.
Bütün tutundurma bileşenlerinin amacı, tüketicileri ürüne çekmek ya da ürün/firmaya ilişkin
olumlu tutumlar geliştirmektir. Örneğin reklâm, iletişimin sahip olduğu tüm ögeleri içeren
(kaynak-mesaj-kanal-alıcı) yönüyle ikna etmeye yönelik yaygın bir kitle iletişim aracıdır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Reklamcılıkta tüketici davranışı ve önemine vurguda bulunularak,
Tüketici ve müşteri kimdir? Sorusu yanıtlanmış ve Tüketici davranışı kavramı ve
özellikleri, Reklâmcılıkta tüketici davranışının önemi, Yaratıcı reklam stratejileri
geliştirmede tüketici davranışı analizi, Pazarlama analizi ve Pazarlama karması stratejisi
konuları işlenmiştir.
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8. HAFTA (2019-2020)
BÖLÜM SORULARI

1)Tüketiciler için karar verme, beş aşamalı bir süreçtir. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
A Seçeneklerin değerlendirilmesi,
B Sorunun belirlenmesi
C Bilgi ve seçeneklerin aranması
D Satın alma kararı ve satın alma sonrası değerlendirme.
E Belirsizlik süreci

2)Ries ve Trout’a göre tüketicilere yönelik konumlandırma mesajları üç çeşittir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

A

Tüketiciler için görülen potansiyel bir pazar boşluğunda değer

yaratma stratejisi
B

Tüketicide yeni bir marka algısı yaratma

C

Tüketicinin zihnindeki rakip ürün imajlarını silme

D

Tüketicinin zihnini yönlendirme

E

Tüketiciler için yeni bir pazar algısı oluşturma

3)İşletmeler, başarısızlıkla sonuçlanmış bir konumlandırma yaşanması ya da pazarda
aynı konumda fazla sayıda güçlü rakip mevcut olması durumunda hangi stratejiye yönelir?
A

Konumlandırma stratejisi

B
Tüketicilerin zihnindeki mevcut marka konumunu doğru mesajlarla
güçlendirme stratejisi
C
stratejisi

Tüketiciler için görülen potansiyel bir pazar boşluğunda değer yaratma
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D

Yeniden konumlandırma stratejisi

E

Tüketiciler için yeni bir pazar algısı oluşturma stratejisi

4)Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir konumlandırma sürecini olumsuz yönde
etkileyebilecek öğelerden biri değildir?
A

İnsan zihni sınırlıdır

B

Zihin odağını kaybedebilir

C

İnsan zihni yeniliğe açıktır

D

Zihin değişmez

E

İnsan zihnine güvenilmez

5) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma bileşenlerinden biri değildir?
A

Reklam

B

Promosyon

C

Halkla İlişkiler

D

Kişisel Satış

E

Satış Tutundurma

YANITLAR: 1) E, 2) A, 3) D, 4) C, 5) B

DOĞRU/YANLIŞ
1)Tüketici davranışı analizinde Üretici karar verme süreci aşamalardan biri değildir.
2)Pazarlama stratejisi ve tüketici davranışı bağlamında Firma (Dışsal analiz)
Pazarlama Analizinin oluşturucularından biri değildir.
3) “Satışları ve maliyetleri arttırır” ifadesi reklamın pazarlama ve tüketici
davranışındaki önemini ortaya koyan ifadelerden biri değildir.
4) Tutundurma, Pazarlama Karması bileşenlerinden değildir.
5) Hizmet, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin eden her şeye Ürün denir.
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YANITLAR:
1) DOĞRU,
2) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: FİRMA (İÇSEL ANALİZ),
3) DOĞRU,
4) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: REKABET,
5) DOĞRU
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9. REKLAM VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1.Tüketici Karar Verme Süreci
9.1.1. Tüketici Karar Verme Sürecine Yönelik Model Örneği
9.1.2. Satın Alma Karar Sürecinde Etkenler
9.1.2.1. Satın Alma Karar Sürecinde İçsel Etkenler
9.1.2.1.1. Öğrenme
9.1.2.1.2. Algılama
9.1.2.1. 3. Güdülenme
9.1.2.1.4. Kişilik ve Yaşam Biçimi
9.1.2.1.5. Tutum

9.1.2.2. Satın Alma Karar Sürecinde Dışsal Etkenler
9.1.2.2.1. Grup ve Danışma Grupları
9.1.2.2.2. Pazarlamacıların Strateji Geliştirmede Göz Önüne Almaları Gereken Üç
Önemli Konu
9.1.2.2.2. 1. Aile
9.1.2.2.2.2. Kişisel İletişim ve Yeniliklerin Yayılması
9.1.2.2.2.3. Yaşam Biçiminin Ana Unsurları
9.1.2.2.2.4.Toplumsal Sınıflar
9.1.2.2.2.4.1. Değer
9.1.2.2.2.4.1.1. Değer Araştırmaları
9.1.2.2.2.4.1.1.2. Dokuz Tüketici Değeri
9.1.2.2.2.4.1.1.3. Değerlerin Pazarlama Uygulamalarındaki Kullanımı
9.1.2.2.2.5. Kültür
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Giriş
Tüm insanlar, doğdukları andan itibaren tüketicidir. Tüketiciler, zamanlarının önemli
bir bölümünü mağazalarda ve pazar ortamlarında geçirir, yakınları ya da arkadaşlarıyla bir
reklâmı, ürünü konuşur. Bu durum, tüm örgütler için oluşturulacak bütün stratejilerin
başlangıç noktasının, tüketicilerin istek ve gereksinimleri oluşturduğu gerçeğini ortaya koyar.
Tüketici, son kullanım amacı ile kendisinin ya da ailesinin ihtiyaçlarını gidermek
üzere mal ya da hizmet satın alan ve kullanan kişiler olarak tanımlanırken müşteri ise belirli
bir firma ya da mağazadan sürekli alışveriş yapan kişilerdir. Tüketici davranışı; ürünlerin
(mal+hizmet), elde edilme, değerlendirme, kullanım ve elden çıkarılmasını kapsayan karar
verme sürecidir.
Reklâmın tek değeri, markaların ticari hedeflere ulaşmalarına yardımcı olma
yeteneğindedir. Bu da ölçülebilen bir şey olan “reklâmın tüketici davranışına etki düzeyi” ile
belirlenir.
Tüketicilerin neler aldıkları, nasıl, nereden, ne zaman ve ne kadar aldıkları tamamen
algılara, benliğe, sosyal ve kültürel alt yapıya, yaşa, aileye vb. birçok içsel ve dışsal faktöre
bağlıdır.
Bu durum beraberinde tüketici davranışlarının anlaşılmasının önemini ve reklâm
stratejilerindeki rolünü ortaya koymaktadır.
Tüketici davranışının karmaşıklığı ve değişkenliğine bağlı olarak genel bir davranış
modeli ortaya koymak mümkün olmasa da tüketicilerin olası davranışını etkileyecek faktörleri
belirlemek ve anlamak, tüketici davranışlarının anlaşılmasında ve etkili reklâm stratejileri
geliştirmede temel noktadır. Tüketiciler için karar verme, beş aşamalı bir süreçtir; sorunun
belirlenmesi (İhtiyacın ortaya çıkması), bilgi ve seçeneklerin aranması, seçeneklerin
değerlendirilmesi, satın alma kararı ve satın alma sonrası değerlendirme.

159

9. REKLAM VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI (2)
9.1. Tüketici Karar Verme Süreci
Reklamlar, hangi mecrada yayınlanırsa yayınlansın, hangi türde bir ürünü/hizmeti
tanıtırsa tanıtsın özünde bir tutum ve davranış değişikliği yaratmak için yapılır. Bu tutum ve
davranış değişikliği aynı zamanda korunması da gereken bir durumdur. Reklamın iletişim
işleviyle tüketicilerde oluşan satın alma davranışları arasındaki bu ilişki beş aşamalı bir
süreçtir. Daha açık bir anlatımla;
1. Tüketicileri ürün hakkında bilgilendirerek istek ve gereksinimlerini hissettirmek ve farklılık
yaratmak amacıyla tanıtıcı reklamlar,
2. Yoğunlaşan istek ve gereksinimleri gidermek konusunda ürün/hizmetin gerekli olduğunun
farkına vardırmak, duygulara yönelmek ve bu duygular doğrultusunda tüketicide bir tercih
oluşmasını sağlamak amaçlı ikna edici reklamlar,
3. Tüketicide oluşan deneme ve ardında satın alma davranışları,
4. Tüketicilere ürün/hizmeti satın aldıkları için doğru bir iş yaptıklarını anlatan destekleyici
reklamlar,
5. Tüketicilerde tekrar satın alma davranışı oluşturmak için yapılan hatırlatmaya yönelik
reklamlar.
Bu doğrultuda, reklam tüketici ile markalar arasında iletişimi sağlarken, doğrudan
satın alma davranışı oluşturmaz. Ürüne/ hizmete ilişkin bilgisi olmayan, bununla birlikte
ürüne gereksinim duymayan, o marka ürünü almanın kendisine bir fayda sağlayacağına ikna
edilmemiş tüketicilerin satın alma davranışı oluşturması olanaklı değildir. Ayrıca içinde
bulunduğumuz hızlı iletişim çağında tüketiciler, ürün/hizmet ve bunların ait oldukları
markalara ilişkin birçok özel bilgiye ulaşma olanağına da sahipler. Bu bilgilere ulaşabilme
olanağı aynı zamanda piyasadaki rakip ürün/hizmet ve dolayısıyla markalar için de geçerlidir.
Tüketici hangi markanın ürün/hizmetini satın alacağına karar verirken birçok açıdan
karşılaştırma yapmaktadır. Üstelik sadece satın alma davranışını gerçekleştiren reklamlar
yapmak da yeterli değildir. Tüketiciler gerçekleştirmiş olduğu satın alma davranışları, doğru
bir iş yaptıkları şeklinde desteklenmeli ve satın alma davranışının ürün/hizmetin niteliğine
bağlı olarak tekrarını da sağlayacak biçimde tüketici ile kurulan iletişim reklamlar aracılığıyla
sürdürülebilmedir.
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Reklamın iletişim işlevi ile tüketicilerin satın alma davranışları arasındaki bu beş
aşamalı süreç içinde unutulmaması gereken en önemli nokta tüketicilerin günümüzde satın
alma davranışlarını giderek daha bilinçli biçimde gerçekleştirdikleridir. Yani ne kadar reklamı
yapılırsa yapılsın, belirlenen hedef kitlenin dikkatini çekemeyen; pazarlama sürecinde yanlış
belirlenmiş hedef kitlelere ulaşmaya çalışan, yanlış mecralarda reklam yapan markalar
reklamlarından istedikleri sonucu alamazlar. Bir reklam kampanyası tüketiciye son haliyle
ulaşır ve bu son hal aslında profesyonellerce üretilen bir üründür. Bu nihai ürünün tüketici ile
markalar arasında kurduğu iletişim ilişkisi öncesi ve sonrası olan, hedef kitle, mesaj, mecra,
konumlandırma, bütçe, pazar gibi ciddi araştırmalara dayanan bir iletişim türüdür. Sonuç
olarak hiçbir iletişim türü kendiliğinden oluşmaz; iletişim bir ihtiyaca cevap verir, ya da
ihtiyaçlardan doğar. Bu özelliklerinden dolayı tüketici ile ürün/hizmetleri arasında iletişim
kurmak, sürdürmek ve kendilerini hatırlatmak isteyen marka sahiplerinin bu süreçte
profesyonellerle çalışmaları “doğru iletişimi” kurabilmeleri için bir zorunluluktur.
Bu bağlamda, insan davranışının bir alt bölümü niteliğindeki tüketici davranışı, son
derece karmaşık bir yapı ortaya koyar. Her biri farklı deneyimlere, birikimlere, eğitime vb.
sahip tüketicilerin nerede, nasıl davranacağını belirlemek zordur. Çünkü insan davranışının
standardı yoktur. Örneğin, aynı yaşta, cinsiyette, sosyoekonomik düzeyde yer alan iki ev
hanımdan biri Ariel marka deterjan kullanırken, diğeri Hes markalı deterjan kullanabilir.
Çoğu kez bir tüketicinin bile aynı uyarıcılara karşı farklı tepkiler gösterdiği gerçeği
düşünüldüğünde tüketici davranışını analiz etmenin zorluğu ve karmaşıklığı görülür. Bir
tüketicinin bile davranışını analiz etmenin zorluğuna karşın belirli tüketici gruplarının
davranışını analiz etmeyi amaç edinen firmalar için bu durum, önemli bir çalışma alanını
oluşturur. Bununla birlikte genel bir davranış modeli ortaya koymaktan çok, olası davranışını
etkileyecek faktörleri belirlemek ve anlamak, tüketici davranışlarının anlaşılmasında ve etkili
reklâm stratejileri geliştirmede temel noktadır.
Tüketici davranışı analizinde genel kabul görmüş bir davranış modeli söz konusu
değildir. Ancak tüketici davranışını açıklamada karar verme model önerisi kullanılır.
9.1.1. Tüketici Karar Verme Sürecine Yönelik Model Örneği
Tüketici davranışı analizinin odağında “insan” vardır ve tüm bilim dallarının çalışma
amacı da insandır. Her ne kadar tüketici davranışı, uygulamalı bir sosyal bilim dalı olarak
görülse de istatistikten, antropolojiye, psikolojiden, ekonomiye değin tüm disiplinler tüketici
davranışına katkıda bulunan bilim dallarıdır. Çok farklı disiplinlerden yararlanan tüketici
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davranışını açıklamada genel kabul görmüş bir model ortaya koymak olanaklı değildir. Ancak
amaç, olabildiğince tüketici davranışını etkileyen faktörleri iyi tanımak ve davranışı doğru
tahmin etmeye çalışmaktır. Bu amaçla tüketici davranışı karar verme model önerisi aşağıdaki
şekilde görülmektedir.

Tüketici Karar Verme Sürecine Yönelik Model Örneği
Kaynak: Khan, 2006: 131’den Uyarlayan VELİOĞLU:99
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Tüketiciler için karar verme, beş aşamalı bir süreçtir:
1. Sorunun belirlenmesi (İhtiyacın ortaya çıkması)
2. Bilgi ve seçeneklerin aranması
3. Seçeneklerin değerlendirilmesi
4. Satın alma kararı
5. Satın alma sonrası değerlendirme
Tüketiciler için bir ihtiyacın ortaya çıkması, karar verme sürecinin başlangıcı kabul
edilir. İhtiyaç; eldeki ürünlerin azalması, var olan ürünlerden çeşitli nedenlerle hoşnut
olmama ya da koşulların değişmesi gibi durumlara bağlı olarak ortaya çıkar. Pazarlamada
tüketicilere doğru mesajların yöneltilebilmesi, ihtiyacın ortaya çıkma nedenini de doğru
belirlemeyi gerekli kılar. Örneğin, tüketicilerin gönderdikleri kargoların hızlı ve hasarsız
ulaştırılması yönünde şikayetlerinin varlığı bilinmektedir ve bu yönde oluşan hoşnutsuzluğa
yönelik strateji oluşturuluyorsa mesaj, “24 saatte Türkiye’nin her noktasına güvenli ulaşım”
şeklinde gerçekleşir.
Tüketiciler, deneyimleri sonucunda elde ettikleri bilgilerin yetersiz olduğunu
düşündüklerinde bilgi ve seçenekleri arama sürecine girerler. Bu süreçte pazarlamacının
kontrolünde bir kaynak olarak reklâm, tüketiciler için önemli bir potansiyel bilgi kaynağıdır.
Ayrıca seçeneklerin değerlendirilmesinde, tüketicilere yönelik mesajlarda üründe önemli olan
ve aranan değerlendirme ölçütlerinin (fiyat, kalite, kullanım kolaylığı, vb.) vurgulanması
gerekir. Tüketici karar verme sürecinin satın alma davranışıyla sonuçlanması sürecin de
tamamlandığını göstermez. Sürecin en önemli aşamalarından biri de satın alma sonrası
değerlendirmedir. Tüketicilerin tatmin olma/olmama durumları iletişim, sürecinde beklenen
en önemli geri bildirimdir. Pazarlamacılar ve reklâmcılar için ürünlere yönelik olası
tatminsizliği azaltmada gerekli taktiklerin geliştirilmesi elde edilen değerlendirmeye bağlıdır.
9.1.2. Satın Alma Karar Sürecinde Etkenler
Satın alma karar sürecini etkileyen temelde içsel ve dışsal olmak üzere iki grup etken
söz konusudur. İçsel etkenler; psikolojik etkenler (öğrenme ve bellek, algılama, güdülenme,
kişilik ve yaşam biçimi, tutum) olarak da ifade edilirken, dışsal etkenler; firmanın pazarlama
stratejileri (ürün-fiyat-dağıtım ve tutundurma “4P”) ve sosyo-kültürel etkenler (grup ve
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danışma grupları, aile, kişisel iletişim ve yeniliklerin yayılması, toplumsal sınıflar ve kültür)
olarak sınıflanır.
9.1.2.1. Satın Alma Karar Sürecinde İçsel Etkenler
İnsan, yaşamda kalma mücadelesini iki farklı davranışla sürdürür. Bu davranışlardan
biri, refleks adı verilen ve doğuştan gelen, öğrenilmemiş davranışlar, diğeri ise öğrenilmiş
davranışlardır. Yeni dünyaya gelen bir bebeğin annesini emmeye başlaması öğrenilmemiş bir
davranışken, yiyecekleri sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz şeklinde seçmemiz öğrenilmiş
davranışların sonucudur. Genelde öğrenilmiş davranışlardan oluşan ve anne karnında
başlayan öğrenme süreciyle birlikte tüketicilerinin sınırsız istek ve gereksinimlerini gidermesi
yönünde güdülenme, tüketim sürecinin önemli parçalarıdır.
9.1.2.1. 1. Öğrenme: Ürünlerini hedef tüketicilere başarıyla pazarlamak isteyen
firmalar için ürünlerin doğru ve etkili mesajlarla öğrenilmesinin sağlanması büyük önem taşır.
Bu amaçla özellikle reklâmlarda, küçük çocukların ya da insanlara sevimli gelen kuş, civciv
gibi hayvanlar kullanılarak, ürünle sempatik canlılar arasında çağrışım yapılarak hoş duygular
yaratılabilir. Çağrışım yöntemiyle yılbaşı gibi özel dönemlerde mağazalarda düzenli olarak
yeni yıl vb. şarkıların çalınarak, tüketicilerde hediye alma ve paylaşma duyguları
çağrıştırabilir. Model alma yolu ile öğrenme sağlayabilmek için yazılı ve görsel basında
sigara kullanan bir bağımlı tüketicinin, koach amfizem hastalığına yakalanarak, sigara
kullanımının insan sağlığına verdiği zararların gösterilmesi sağlanabilir.
9.1.2.1. 2: Günlük yaşamda tüketiciler pek çok sayıda uyarıcıyla karşı karşıya
olmasına karşın sadece bazı uyaranlara karşı tepki verir, anlam yükler. Tüketicilerin, sürekli
maruz kaldığı bu uyarıcılara karşı yine sürekli seçim yapmak zorunda kaldığı
düşünüldüğünde, yöneltilen mesajların oluşumunda çok yönlü düşünülmesi gerekliliği ortaya
çıkar. Çünkü bir ürün ne kendiliğinden var olur, ne de kendiliğinden kişisel bir anlam kazanır.
Pazarlama açısından bir ürün, ancak bir ihtiyacı tatmin edeceği algılandığı zaman var olur. Bu
durum, doğru hedef pazara, doğru mesaj stratejileri geliştirmenin önemini ortaya koyar.
Ancak bir ürünü farklı tüketicilerin, farklı biçimde algılayabildikleri gerçeği de göz ardı
edilmemelidir. Örneğin, reklâmda gösterilen çikolatalı pudingi, çocuk çikolata olarak, anne
yoğun kalsiyum deposu olarak, baba ise pahalı bir ürün olarak algılayabilir. Birçok tüketici
için ise bu ürün hiç yoktur yani algılanmamıştır. Bu nedenle pazarlama stratejilerini yaşama
geçirirken hedef pazarın etkili analizi öncelikli konulardandır. Pazardaki tüketicilerin algılama
düzeylerine uygun mesajların (hedef pazar çocuklar ve annelerden oluşuyorsa bu gruplara
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uygun), uygun medya kanallarıyla (okuma-yazma bilmeyen bir hedef pazara radyo ve T.V. ile
ulaşmak gibi) sunulması, başarı sağlamada önemlidir.
Pazarlama açısından bir ürün, ancak bir ihtiyacı tatmin edeceği algılandığı
zaman var olur.
9.1.2.1. 3. Güdülenme: Güdülenme, insan yaşamının değişkenliğine bağlı ve oldukça
dinamik bir yapıya sahiptir. Özellikle istek ve ihtiyaçları yönlendiren dürtüler, tüketicileri
belli satın alma davranışına yönlendirir. Ancak tüketicileri bir ürün almaya yönelten güdüler,
farklı istek ve ihtiyaçlarını doyurma amacını taşır. Gece kıyafeti alan bir kadının, satın aldığı
aslında bir kıyafet değil, şık olma ve güzel görünme duygularıdır. Pazarlama ve reklâm
yöneticilerinin görevi, pazara sundukları ürünlerinin hangi güdüleri giderdiğini bilmek ve bu
güdülere dayalı pazarlama karması geliştirmektir. Örneğin, psikolog Abraham Maslow’un
ortaya koyduğu “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kuramına göre insan ihtiyaçları, önem derecesine göre
düşük düzey ihtiyaçlardan, yüksek düzey ihtiyaçlara göre beş temel düzeyde belirler. Bu
düzeyler; fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, toplumsal ihtiyaçlar, sevgi (benlik)
ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Maslow’a göre tüketiciler, fizyolojik ve
güvenlik ihtiyacı gibi alt düzey ihtiyaçlarının kendileri farkına varırlar ve tatmin etme
yönünde eylemde bulunabilirler. Ancak üst düzey ihtiyaçlarda farkındalık yaratmak
çoğunlukla reklâmcıların görevidir. Örneğin, toplumsal ihtiyaçlar düzeyine göre insanlar,
sevgi arayışındadır ve diğer insanlarla ilişkiler kurmayı, ailesi tarafından sevilmeyi ve
güdülenmeyi ister. Hazır kahve reklâmlarının “kokusunda davet var” mesajı ile tüketicilerin
kahve tüketerek toplumsallaşabileceğini iletmesi ihtiyacın tatmininde kullanılan araçlardan
biridir. Toplumlarda söz konusu bu güdülerin önemi, birçok ürün kategorisindeki reklâmlarda
vurgulanır.
9.1.2.1. 4. Kişilik ve Yaşam Biçimi: Günlük yaşamda tüketicilerin gösterdiği
davranışlar, kişiliklerinin bir uzantısıdır. Kişilik; her biri diğerinden farklı, kendine özgü olan,
tutarlı ve durağan özellikler bütünüdür. Pazarlamada kişilik etmeninin ele alınmasında
ürünlere göre kişiliği şekillendirme şansı olmadığından, hedef kitlenin kişilik özelliklerine
göre ürünleri konumlandırmanın gerekliliği ortaya çıkar. Ancak kişiliği ölçümleme sorunu
beraberinde, kişiliğin tüketici davranışında yeterince açıklanamaması durumunu ortaya
koymaktadır. Pazarlamada kişiliğin uzantısı olan ve kişinin kendini algılayış biçimi olarak
tanımlanan benlik konusu, uygulamada sık kullanılan konulardandır. Benliğin gerçek benlik
ve ideal benlik olmak üzere iki boyutu vardır. Gerçek benlik “Ben kimim?” sorusuna karşılık
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gelirken, ideal benlik “Kim olmak istiyorum?” sorusuna yanıt arar. Tüketiciler günlük
yaşamda tüketimlerini ideal benliklerine ulaştıracak kararlara göre alma eğilimindedir. Bu
durum, benlikle marka imajı yaratma yönünde yeni ürünlerin oluşturulmasını ve tüketicilerin
ulaşmak istedikleri amaçları bir satış artırma yöntemi olarak sunmayı olanaklı kılar. Örneğin,
kendini güzel hissetmek isteyen bir kadının T.V. reklâmlarında izlediği X markalı kozmetik
ürününü alması ve kullanması gibi. Toplumun birçok üyesinin yaygın biçimde inandığı bir
mit şu şekildedir:
“Reklâmın başarısı sadece mantık önermelerine değil ne tür hayaller sunduğuna da
bağlıdır. Reklâm dünyası, insanların ve objelerin yapılarından çıkarılıp yeni, sembolik
anlamlarla kuşatıldığı, reklâm panolarına ya da ekranlara yerleştirilerek simgelere dönüştüğü
bir hayal dünyasıdır”.
Tüketicinin satın alma kararını etkileyen en önemli etkenlerden olan yaşam biçimi ise
bir taraftan etkili pazar bölümleme ölçütü, diğer taraftan birçok satın alma eylemi için
güdüleyici bir etkendir.
9.1.2.1. 5: Kişinin, nesne ya da ortamlara yönelik olumlu ya da olumsuz biçimde
tepkide bulunma eğilimine tutum denir. Reklâmın bilindiği üzere tek amacı satışları artırmak
değil, tüketicinin ürün ya da markaya yönelik tutumlarını olumlu hale getirmektir. Tüketicinin
olumsuz tutuma sahip olması ya da tutumlarının çok güçlü olmaması durumu, başarısızlığın
göstergesidir ve reklâmcıların bu konulara milyonlarca liralık harcama yapmasını gerektirir.
Tutum değiştirme konusunda iyi hazırlanmış, ikna edici bir iletişim stratejisiyle tüketicinin
tutumu etkilenmeye çalışılır. Örneğin hızlı iletişim çağında yayılan mesajlar karşısında
tüketicilerde oluşan olumsuz marka imajını değiştirmek amaçlı stratejiler geliştirilebilir. Bu
konuda sosyal medyada yayılan “Danone çocukların büyümesini engelliyor” konulu mesaj,
beraberinde birçok ebeveynin olumsuz tutumlara sahip olmasına ve ürün satın almama
davranışı göstermesine neden olmuştur. Söz konusu olumsuz tutumları değiştirmek adına
firma reklâmlarında halkın sevdiği T.V. programcılardan Ayşe Özgün’ü kaynak göstererek
annelerin Çanakkale’de bulunan firmanın üretim tesislerine ziyaret için çağrılmaları ve ziyaret
sonrası yaşanılanlar reklâm yoluyla bizzat paylaşılmıştır.
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9.1.2.2. Satın Alma Karar Sürecinde Dışsal Etkenler

9.1.2.2.1. Grup ve Danışma Grupları: Grup, bireysel ya da ortak amaçları

gerçekleştirmek üzere bir dizi normu, değerleri ya da inançları paylaşan ve davranışlarında
birbirlerine bağlı iki ya da daha çok bireyin oluşturduğu topluluktur. Hemen hemen tüm
tüketici davranışları belirli bir grup içinde oluşur. Bu nedenle tüketici davranışının analizinde
grup fonksiyonlarının anlaşılması ayrı bir öneme sahiptir. Ancak gruplara dayalı çalışmalarda
özellikle gruplar ile kitleleri birbirinden ayırmak gerekir. Köşe başında toplanmış bulunan,
otobüs durağında bekleyen insan toplulukları grup oluşturmaz. Toplumsal anlamda gruptan
söz edebilmek için bireyler arasında belli ölçüde sosyal etkileşim olması gerekir. Sosyal
etkileşim, insanların birbirleri ile gelişigüzel karşılaşmaları değildir. Sosyal etkileşimde
insanlar, aile ya da işyeri gruplarında olduğu gibi birbirlerini bilinçli bir biçimde dikkate alır
ve davranışlarını bu çerçevede gerçekleştirir. Tüketici davranışını etkileyen danışma grubu
ise tüketicinin davranışı üzerinde değerleri, davranışları ya da bakış açısıyla etkili olan kişi ya
da gruptur. Tüketicilerin satın alma karar süreçlerini etkileyebilen yedi danışma grubundan
söz edilebilir:
1. Aile
2. Arkadaş grupları
3. Alışveriş grupları
4. İş grupları
5. Biçimsel sosyal gruplar
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6. Internet (sosyal medya) grupları
7. Tüketici eylem grupları

9.1.2.2.2. Pazarlamacıların Strateji Geliştirmede Göz Önüne Almaları Gereken Üç

Önemli Konu:
1. Tüketici üzerinde danışma grubunun etkisini belirlemede, kişinin grup içindeki
katılımını ve ilgi derecesini bilmek (grupta yer alan ve daha çok katılımda bulunan aktif
üyenin, danışma grubu normlarından daha çok etkilenmesi gibi),
2. Ürünün belirlenebilirlik ölçüsü ile danışma grubunun ürün üzerindeki etkisinin
doğru orantılı olmasına yönelik strateji geliştirmek (belirlenebilirlik ölçüsünün zayıf olduğu
genelde kolayda ürünlerde -tuz, ekmek, kibrit vs.-, danışma grubu etkisinin de zayıf olması
gibi),
3. Daha çok gösteriş amacıyla kullanılan ürünlerde danışma gruplarının da etkisinin
yoğun olmasına dayanarak strateji oluşturmak (özelliği olan ya da pahalı mücevher gibi
beğenmeli ürünlerde danışma gruplarının etkisinden yararlanmak gibi).

9.1.2.2.2. 1. Aile: Bireylerin zamana bağlı oynadıkları rollere ve bu roller arasındaki

geçişlere bağlı olarak tanımlanması zor kavramlardan biridir. Kimi zaman aile, hane (ev)
halkı olarak tanımlansa da her hane halkı, aile olmayabilir. Aile; birbirlerine kan ya da evlilik
ile bağlı veya evlatlık ilişkisi bulunan birden çok kişinin oluşturduğu gruptur. Örneğin, aynı
evde yaşayan evlilik ya da kan bağıyla birbirleriyle bağı olmayan (evli olmayan çiftler, ev
arkadaşları) kişiler aile değildir. Hane halkı ise bir konutta (ev, apartman, oda, vb.) birlikte
yaşayan aile üyelerini ya da birbiriyle herhangi bir ilişkisi olmayan kişileri ifade eder. Bu
anlamda hane halkı, aileden daha geniş bir kavramdır.

Aile üyelerinin her türlü istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında birbirine bağlılık
gösteren aileler için üyeler arasında görevler paylaşılır. Dinamik toplumlarda bu görevler
zaman içinde sürekli değişim gösterir. Tüketicilerin karar verme sürecine yönelik mesaj
stratejilerinin oluşumunda, dikkate alınması gereken sekiz rol bulunmaktadır. Satın alma karar
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sürecinde etkili olan bu roller, reklâm mesajlarının kime/kimlere yöneltileceğini belirlemede
önem taşır.

Aile Karar Verme Sürecinde Roller
Kaynak: Sciffman ve Kanuk,2004:353’den Aktaran VELİOĞLU:103

Pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında, ailenin büyüklüğü, anaerkil, ataerkil ya da
demokratik bir aile yapısına sahip olması pazarlama mesajlarında hedef alınacak grubu
belirlemede temel değişkenlerden biridir. Örneğin otomobillere yönelik reklâmlarda
otomobilin gücü, konforu, sağlamlığı gibi özelliklere odaklı olarak mesajlarda erkek figürleri
yer alırken, renk seçimi gibi özellikler için kadın figürlerine yer verilmesi gibi. Aile karar
verme süreci açısından paylaşılan roller önemlidir. Ailede bir ürünün satın alma kararında
ağırlıklı rolleri kim üstleniyorsa, pazarlama stratejilerinde mesajlar da bu kişiye yönelir.

Örneğin ev temizlik ürünlerinde satın alma rolleri düzeyinde ağırlık kadınlar
olduğundan hedef tüketici grubu da kadınlardır. Ancak ortak karar vermenin ve rollerin eşit
dağılması durumunda ise mesajların da farklılaşması gerekir. Etkili pazarlama mesajlarının
oluşturulmasında aile üyelerinin izledikleri medya kanallarının farklılaşma durumlarının da
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dikkate alınması diğer önemli konulardandır. Aile yaşam eğrisi açısından çocuklu genç evlilik
evresinde yer alan bir ailede tatil kararı almada rollerin genelde eşit dağılımı, mesajlarda da
farklı aile üyelerine, farklı medya kanalıyla ulaşmayı gerekli kılabilir. Örneğin tatil için bir
otel reklâmının, hem katalog (basın medyası), hem de T.V. (yayın medyası) reklâmı şeklinde
verilerek, odaların konforlu olmasının yanında, kolay ulaşılabilir ve havuzlarının da su
kaydıraklı olduğunun iletilmesi, hedef tüketicilere yönelik farklılaşmaya örnektir.
9.1.2.2.2.2. Kişisel İletişim ve Yeniliklerin Yayılması: Kişisel iletişim, genellikle

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

FAALİYETLER

İLGİLER

FİKİRLER

DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLER

İş

Aile

Kendisi/Ailesi

Yaş

Hobiler

Ev

Sosyal

Eğitim

Sosyal olaylar

İş

Tatil

Çevre

Eğlence

Rekreasyon

Dernek üyeliği

Moda

Alışveriş

Gıda

Çevre

Medya

Spor

Başarılar

konular
Politika
İş hayatı
Ekonomi
Eğitim
Ürünler
Gelecek

Gelir
Meslek
Aile büyüklüğü
Oturulan yapı
Yerleşim yeri
Şehir büyüklüğü
Yaşam eğrisi

Kültür

Ülkemizde yaşam biçimiyle ilgili önemli çalışmalardan biri DAP A.Ş. tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ve 2000 yılına verilerine göre değişik tipler saptanmıştır. Türkiye’de
saptanan Yaşam biçimleri arasında yer alan Çağdaşlar, Yol Açanlar (%34): İyi eğitimli, batılı
değerleri benimseyen bu kesim teknolojiye önem verir. Kendine güvenir. Geleneksel ve batılı
değerlerden kurulu bir yaşam düzeni içinde rahat etmeye çalışır. Arayanlar (%15):
Teknolojiye hayrandırlar. Yol açanları model olarak alırlar. Eğitimde eksiklikleri olabilir,
çünkü iyi eğitim almak isterler. Yeni Avrupalılar (%12): Gelişmiş herhangi bir ülkede
mesleklerinde çalışabilecek sosyal konuma sahip profesyonellerdir. Batı kültürü ve değerleri
özümsemişlerdir. Yenilik ve değişikliği severler. Geçiştekiler Sadeler (%15): Orta
sınıftadırlar,, törenlere ve dinin yol göstericiliğine açıktırlar. Türk malı alma eğilimindedirler.
Sadıklar (%17): Tutucudurlar ve gelenekleri korumayı isterler. Eğitimi üste çıkmanın bir yolu
olarak görürler. İlgi duydukları alanlardaki gruplara üye olurlar. Gerilimi sevmezler.
Çabalayanlar (%34): Toplumun az eğitim görmüş, pratik ve batılı değerler ile gelenekler
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arasında sıkışmış kesimidir. Markalar statü kazandırdığı için önemlidir. Riske girerler,
günübirlik yaşarlar.

YAŞAM BİÇİMLERİNİ
YAŞAM BİÇİMİ
DAVRANIŞSAL
ETKİLEYENLER
ETKİLER
Demografik
Faaliyetler
Satın almalar
Sosyal sınıf
İlgiler
Nasıl?
Gelir
Beğenme/beğenmeler
Ne zaman?
Kişilik
Tutumlar
Nereden?
Değerler ve Güdüler
Tüketim
Ne?
Aile yaşam eğrisi
Beklentiler
Kim ile?
Kültür
Geçmiş deneyimler
Tüketim
Nerede, nasıl?
Kim ile?
Ne zaman, ne?

Yeniliklerin kabulü sürecinde tüketici gruplarında görülen farklılık, pazarlama
mesajlarının oluşumunda da farklılaşmayı gerekli kılar. Örneğin, yenilikçiler ve erken
benimseyenler grubuna, yeniliğin getireceği heyecan vurgulanmalı iken erken davranan
çoğunluk için çeşitli seçeneklerin değerlendirilmesini olanaklı kılan mesajlar geliştirilmelidir.
Ayrıca her zaman ürünler hakkında şüphe duyan geç kalan çoğunluk ve sona kalanlar için ise
mesajlarda; garanti koşulları, üretici firma ismi ve bazı test sonuçlarının verilmesi yeniliğin
kabulü sürecini etkin kılar.
9.1.2.2.2.4. Toplumsal Sınıflar: Toplumsal sınıf, toplumda hemen hemen eşit

konumda bulunan, davranış, değer ve yaşam biçimleriyle görece olarak özdeş ve öbür
gruplardan farklılaşan bir grup insanı tanımlamaktadır. Yöneticinin birinci görevi, toplumsal
sınıf tarafından etkilenen ürün kategorilerini belirlemektir. Bu yönde genellikle toplumsal
sınıfla ilgili ürün/marka kullanımı, satın alma güdüsü, alım yeri seçimi, medya seçimi vb.
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ölçümleme bilgilerine gerek duyulur. Ürün/marka kullanımı, toplumsal sınıf düzleminde
genellikle farklılık gösterir. Gelir, pahalı spor arabalar gibi yüksek fiyatlı ürünlerin satın
alımını kısıtlayıcı etkiye sahipken, eğitim genellikle sanatsal ürünlerin alımında etkilidir.
Meslek, daha çok boş zaman değerlendirmeleriyle ilişkilendirilirken toplumsal sınıfların
alışveriş alışkanlığı da farklılık gösterebilir. Ayrıca bireylerin kendi değerlerine ve
beklentilerine uygun mağazalardan farklı ödeme koşulları (kredi kartı, nakit, taksitlendirme
vs.) ve ürün fiyatlarına yönelik farklı duyarlılıklarıyla satın alma eylemi gerçekleştirmeleri
pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında önem taşır.
9.1.2.2.2.4.1. Değer, bazı davranış ve amaçları diğer davranış ve amaçlardan ya

bireysel ya da sosyal olarak daha tercih edilebilir bulan, sürekliliği olan inanışlardır. Değerler,
insanların davranışlarına rehberlik eden ilkelerdir. Değerler aynı zamanda insanların
yaşamlarında ulaşmak istedikleri amaçlarla da ilgilidir. Değerler, uzun sürelidir ve zaman
içinde yavaş yavaş değişirler. Her kültürün üyeleri için önemli olan değerler vardır. Ancak
pek çok durumda değerler evrenseldir. Değerler bireylerin tutumlarına ve yargılarına etki
ederler.
İnsanların inanışlarını etkileyen ve davranışlarında değişime yol açan temel üç değer
vardır:
1)

Temel değerler: Bireyin ulaşmak istediği konumla ilgili inanışları,

davranış biçimleri.
2)

Alana özgü değerler: Ekonomik, toplumsal, dinsel ve diğer etkinliklerle

ilgili inanışlar.
3)

Ürün nitelikleriyle ilgili değerler: Tüketicinin üründen beklentileriyle

ilgili değerler.
9.1.2.2.2.4.1.1. Değer Araştırmaları

Değer araştırmaları üzerine yoğunlaşan pazarlama yöneticilerinin kullanabileceği üç
ölçüt mevcuttur:


Rokeach Değerler Sistemi (Rokeach Value System): Araçsal ve

Amaçsal (sosyal) değerler


Değerler ve Yaşam Biçimi Sistemi (Values and Lifestyles System-

VALS)
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Değerler Listesi (List of Values-LOV)

Söz konusu değerler üç sınıfta toplanabilir:


Hedonik değerler (Hayattan zevk almak, mutluluk ve diğerleri ile sıcak

ilişkiler kurmak)


Empati değerleri (Kendine saygı duymak, diğerlerinden saygı görmek,

güvenlik, aidiyet duygusu)


Kendini gerçekleştirme değerleri (Kişisel gelişim ve başarı duygusu)

9.1.2.2.2.4.1.1.2. Dokuz Tüketici Değeri

Tüketim davranışlarındaki farklılıklar ile ilişkilendirilebilecek dokuz tüketici
değeri belirlenmiştir. (1985)


Kendine saygı,



Kendini gerçekleştirme,



Güvenlik,



Aidiyet duygusu,



Hayatın tadına varıp eğlenmek,



Saygı duyulmak,



Diğerleri ile sıcak ilişkiler kurmak.

9.1.2.2.2.4.1.1.3. Değerlerin Pazarlama Uygulamalarındaki Kullanımı



Hedef pazarın kim olduğunu belirlemek,



Hedef pazarın ne yaptığını, hobilerini, ilgilerini ortaya koymak,



Hedef pazarın yoğun olarak yaşadığı yerleri saptamak,



Hedef pazar ile en iyi iletişim kurma yolunu ve stratejisini belirlemek,

hedef pazarı harekete geçiren değerleri, nedenleriyle birlikte görmek.

9.1.2.2.2.5. Kültür: Belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve toplumdaki

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

Toplumsal yaklaşımlardan çok bireysel ihtiyaçların tatminine yönelik yaklaşımların
öne çıktığı günümüzde, süreçler de bu yaklaşıma uygun tasarlanmaktadır. Gerek bireysel
gerek toplumsal alanda yaşanan değişim sürecinin akıllı biçimde yönetilmesi için tüketiciler,
sürecin her noktasına dahil edilen bir duruma gelerek stratejik önemini ortaya koymaktadır.

‘den Aktaran VELİOĞLU:105
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketiciler için karar verme, beş aşamalı bir süreçtir; sorunun belirlenmesi (İhtiyacın
ortaya çıkması), bilgi ve seçeneklerin aranması, seçeneklerin değerlendirilmesi, satın alma
kararı ve satın alma sonrası değerlendirme. Bu bağlamda bu bölümde Tüketici karar verme
sürecine yönelik model örneği, Satın alma karar sürecinde etkenler: İçsel etkenler (Öğrenme,
Algılama, Güdülenme, Kişilik ve yaşam biçimi, Tutum) ve Dışsal etkenler (Grup ve danışma
grupları), Pazarlamacıların strateji geliştirmede göz önüne almaları gereken önemli konular
(Aile, Kişisel iletişim ve yeniliklerin yayılması, Yaşam biçiminin ana unsurları, Toplumsal
sınıflar ve Değer kavramına (Değer araştırmaları, Dokuz tüketici değeri, Değerlerin
pazarlama uygulamalarındaki kullanımı) ve son olarak Kültür konusuna değinilmiştir.

9.HAFTA (2019-2020)
BÖLÜM SORULARI
1)Tüketim davranışlarındaki farklılıklar ile ilişkilendirilebilecek dokuz tüketici değeri
belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A

Güvenlik

B

Kendine saygı

C

Hayatın tadına varıp eğlenmek

D

Saygı duyulmak

E

Diğerleri ile uzak ilişkiler kurmak

2)Reklamın iletişim işleviyle tüketicilerde oluşan satın alma davranışları arasındaki bu ilişki
beş aşamalı bir süreçtir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olarak yanlış ifade edilmiştir?
A Tüketicileri ürün hakkında bilgilendirerek istek ve gereksinimlerini hissettirmek ve farklılık
yaratmak amacıyla yanıltıcı reklamlar
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B Yoğunlaşan istek ve gereksinimleri gidermek konusunda ürün/hizmetin gerekli olduğunun
farkına vardırmak, duygulara yönelmek ve bu duygular doğrultusunda tüketicide bir tercih
oluşmasını sağlamak amaçlı ikna edici reklamlar,
C Tüketicide oluşan deneme ve ardında satın alma davranışları,
D Tüketicilere ürün/hizmeti satın aldıkları için doğru bir iş yaptıklarını anlatan destekleyici
reklamlar,
E Tüketicilerde tekrar satın alma davranışı oluşturmak için yapılan hatırlatmaya yönelik
reklamlar.
3) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Değerlerin Pazarlama Uygulamalarındaki Kullanımı
kapsamında yanlış ifade edilmiştir?
A Hedef pazarın kim olduğunu belirlemek
B Hedef pazarın ne yaptığını, hobilerini, ilgilerini ortaya koymak
C Hedef pazarın yoğun olarak yaşamadığı yerleri saptamak
D Hedef pazar ile en iyi iletişim kurma yolunu ve stratejisini belirlemek,
E Hedef pazarı harekete geçiren değerleri, nedenleriyle birlikte görmek

4) Tüketicilerin karar verme sürecine yönelik mesaj stratejilerinin oluşumunda, dikkate
alınması gereken sekiz rol bulunmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlış ifade edilmiştir?
A Etkileyenler: Diğer üyelere mal ya da hizmet hakkında bilgi veren aile üye/leri
B Eleyenler: Ailede mal ya da hizmet hakkında bilgi akışını kontrol eden ve eleyen aile
üye/leri
C Satın alanlar: Mal ya da hizmetin satın alınmasını belirleme noktasında gücü olan aile
üye/leri
D Kullananlar: Mal ya da hizmeti tüketen aile üye/leri
E Elden çıkaranlar: Belirli ürünleri n elden çıkarılmasına karar veren aile üye/leri

5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tüketicinin karar verme sürecinde içsel (psikolojik)
etkenlerden biri değildir?
A Öğrenme
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B Algılama
C Güdülenme
D Kişilik ve Yaşam Biçimi
E Deneyim

YANITLAR: 1) E, 2) A, 3) C, 4) C, 5) E

DOĞRU/YANLIŞ
1)Satın alma karar süreci içsel (psikolojik) etkenler arasında Grup ve Danışma
Grupları yer alır.
2) Reklâmın bilindiği üzere tek amacı satışları artırmak değil, tüketicinin ürün ya da
markaya yönelik tutumunu olumlu hale getirmektir.
3) Üretici eylem grupları tüketicilerin satın alma karar süreçlerini etkileyebilen yedi
danışma grubundan biridir.
4)Yeniliklerin yayılması sürecinde beş tür tüketici grubu söz konusudur.
Gelenekselciler söz konusu türden biridir.
5) Değer Araştırmaları üzerine yoğunlaşan pazarlama yöneticilerinin kullanabileceği
üç ölçütten biri Değerler Listesi (List of Values-LOV) dir.

YANITLAR:
1) YANLIŞ,
2) DOĞRU,
3) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: TÜKETİCİ EYLEM GRUPLARI,
4) YANLIŞ,
5) DOĞRU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yaratıcı İnsan Kimdir?
10.2. Yaratıcı Reklam Stratejileri
10.3. Yaratıcı Reklamın İşlevleri
10.3.1. Yaratıcı Reklam Marka Ve Hedef Kitle Arasında İlişki Kurar
10.3.2. Yaratıcı Reklam Satış Fikri Üzerine Yapılanır
10.3.3. Yaratıcı Reklam Umulmadık Yaklaşım İçindedir
10.3.4. Eşsiz Avantajlar Kavramı
10.4. Yaratıcı Reklam Üretim Stratejileri
10.4.1. Jenerik Stratejisi
10.4.2. Öncülük İddiası
10.4.3. Benzersiz Satış Önermesi (USP)
10.4.4. Marka İmajı Stratejisi
10.4.5. Ürün Konumlandırma
10.4.6. Rezonans Stratejisi
10.4.7. Duygusal Strateji
10.5. Reklam Üretimi Ve Yaratıcı Süreç
10.5.1. Basılı Reklam Üretiminde Sözcükler ve Görseller
10.5.1.2. Yaratıcı Sıçrayış Kavramı
10.5.1.3. Tüketicinin Dikkatini Çekmenin 3 Yolu
10.6. Basılı Reklam Tasarımına Temel Yaklaşımlar
10.6.1. Bütünlük
10.6.2. Uyum
10.6.3. Ayrım
10.6.4. Vurgu
10.6.5. Kontrast
10.6.6 Balans
10.7. Reklamın Diğer Bütünleyici Unsurları
10.7.1. Renk
10.7.1.1.Renk ve Reklam Arasındaki İlişki
10.7.1.2. Renklerin Anlamları
10.7.2. Beyaz Boşluk
10.8. Farklılık Yaratmak
10.8.1. Yazı Karakteri
10.8.2. Görseller
10.8.3. Basılı Reklamda Sözcükler
10.8.4. Başlık
10.8.5. Ana Metni Yazmak İçin Önerilen Yöntemler
10.9.Basın Reklamı Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
10.10. Reklam Mesajı Değerlendirilirken Yanıtlanması Gereken Sorular
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Giriş
Reklamda yaratıcılık; temanın farklı bir söylemle anlatılması, farklı biçimde ifade
edilmesi, farklı biçimde kurgulanması, kısacası ileti yoğunluğunda veri dumanı içinde
boğulan tüketicinin dikkatini yakalayacak biçimde tasarlanmasıdır.
Reklamda yaratıcılığın temel amaçlarından bir tanesi markayı konumlandırmak ve
reklamın veri dumanı niteliğinden sıyrılmasına katkıda bulunarak dikkat çekmektir. Başarılı
bir yaratıcı stratejiden söz edebilmek ancak satın alma davranışına ve pazarlama stratejisine
olan olumlu etkiyle olanaklıdır.
Reklam mesajının anlaşılır olup olmadığını test etmenin yolu ise reklama muhatap
olanların ürün ya da hizmet hakkında hiç bilgileri olmadığı varsayımıyla
değerlendirilmesinden geçmektedir. Son taslaklarda da değişiklik yapılabilir olması nedeniyle
metne dahil olan boşluklar, yazı ya da görseller bu aşamada da bir kez daha
değerlendirilmelidir. Reklamın değerlendirme aşamasında sözcüklerin yeterli olup olmadığı,
renklerin harf karakterlerinin istenen etkiyi yapıp yapmadığı, grafik elemanlara gerek olup
olmadığı, sözcüklerin grafik elemanların etkisinin güçlendirip güçlendirmeyeceği,
illüstrasyonların yerleşimi, görsellerin dengesi gibi tüm elemanlar son aşamada yeniden
yorumlanmalıdır.
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10.1. Yaratıcı İnsan Kimdir?
Kimilerine göre yaratıcılık, doğuştan gelen bir yetenektir, kimilerine göre ise
yaratıcılık sonradan edinilebilen, geliştirilebilen bir özelliktir.
Yaratıcı insanların kalıtsal duyarlılık, cesaret, eğitim, asimetrik düşünce biçimi, güçlü
bir merak ve esnek zaman duygusu, işe odaklanmak, üretmeye istekli olmak gibi bireysel
özelliklerinden söz edilebilir. Reklam Ustalarıyla Söyleşiler adlı kitapta ise William
Bernbach “dışarıya şirin gözükerek yaratıcı olunamayacağını” ifade eder.
Reklamcılık sektöründe ise hayal gücüne sahip, algılama gücü yüksek, objektif,
empatik-kendisini başkasının yerine koyarak düşünebilme özelliği-, meraklı, kararlı, inatçı ve
ısrarlı, disiplinli, sabırlı, diğer insanlarla ilgilenen, kendine güveni olan yaratıcı kişilerin
başarılı olmaları beklenir. Tabi ki bu özelliklere sahip olan herkesin yaratıcı olduğu ya da
tersine bu özelliklere sahip olmayanların yaratıcı olamayacağı söylenemez. Ancak bilgi, ilgi,
birikim ve deneyimle çok yönlü düşünebilmenin, farklı pencerelerden bakabilmenin
yaratıcılığın arkasındaki itici güç olduğu ifade edilebilir.
Yaratıcılık, başarılı bir reklam sürecinin sadece bir parçasıdır. Fikir üretim süreci
tanımlandıktan sonra bu süreç, bir plan ya da strateji üzerine temellendirilmelidir. Çünkü
başarılı bir reklam ancak başarılı bir stratejiyle gerçekleştirilebilir.
10.2. Yaratıcı Reklam Stratejileri
Reklamda yaratıcılık; temanın farklı bir söylemle anlatılması, farklı biçimde ifade
edilmesi, farklı biçimde kurgulanması, kısacası ileti yoğunluğunda veri dumanı içinde
boğulan tüketicinin dikkatini yakalayacak biçimde tasarlanmasıdır.

Bir başka deyişle; ürünün farklı özelliğinin ön plana çıkarılması, mesajın hem görsel
hem de sözel olarak farklı biçimlerde verilmesidir. Yani markanın reklamı, diğer reklamlar
arasından tüketicinin dikkatini çekmeli ve satın alma davranışına yöneltmelidir.

Farklı özellikleri yakalayarak farklı biçimlerde tasarlayabilmek ve sunabilmek olarak
tanımlanabilen reklamda yaratıcılık kavramını Jewler ve Drewniany, Creative Strategy in
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Advertising adlı kitaplarında ele almışlardır. Yaratıcı reklamın marka ve hedef kitle arasında
ilişki kurması gerektiğini dile getiren Jewler ve Drewniany yaratıcı reklamı “hedef kitle ile
mevcut satış fikrinin umulmadık ve ilginç bir biçimde buluşturulması” olarak
açıklamaktadırlar.
10.3. Yaratıcı Reklamın İşlevleri
Bu tanımın bileşenlerine bakıldığında ise
10.3.1.Yaratıcı reklam marka ve hedef kitle arasında ilişki kurar: Bir marka kuşkusuz bir
logodan ya da bir isim ya da bir slogandan çok daha fazlasını açıklar. Hatta marka imajı,
tüketicinin zihnindeki deneyimlerin toplamı olarak da açıklanabilir. Tüketici, bir ürünün
nerede satıldığını, sahip olduğu değerleri, bir başka deyişle; markanın kim olduğunu bilmek
ve markaya güvenmek ister. Bu nedenle tüketiciyle marka arasında duygusal bağ kurulması,
tüketicinin markayla ortak nokta bulmasını sağlar.
10.3.2. Yaratıcı reklam satış fikri üzerine yapılanır: Satış fikri “Renkliler için OMO
çamaşırlarınızı solmaktan korur” gibi somut bir yaklaşım sergileyebileceği gibi, “Bale
yaşamınızı değiştirebilir” gibi soyut bir yaklaşımı da benimseyebilir. Ya da yaratıcı reklamın
satış fikri rasyonel, duygusal yaklaşımın bileşimi biçiminde de olabilir. Rakipler özellikle pek
çok ürün ve hizmeti taklit edebileceği için duygusal satış vaadi çoğu zaman daha etkilidir.
10.3.3.Yaratıcı reklam umulmadık yaklaşım içindedir: Reklam iletisini diğerlerinden
ayıracak, reklam bolluğundan ayıracak bir yaklaşım, yaratıcı reklamın temel özelliklerinden
biridir. Kimi zaman sınırlarını çizmek pek kolay olmasa da umulmadık ve şaşırtan farklı ifade
biçiminin yaratıcılığın temel taşı olduğu söylenebilir.
10.3.4. Eşsiz Avantajlar Kavramı
Henk Seiden, reklamın ürünü rakiplerden ayrıştıracak fikrin yaratılması, ürünün
yığından ayrıştırılması, körleşmiş bile olsa tüketicinin dikkatini çekebilmek üzerine
odaklanması gerektiğini ifade etmekte bunu da eşsiz avantajlar olarak tanımlamaktadır.
Henk Seiden’e göre her ürünün mutlaka eşsiz avantajları olmalıdır, aksi takdirde reklam
maliyetinin bir anlamı kalmayacaktır. Kuşkusuz bu eşsiz avantajı dile getirmeden önce onun
ortaya çıkarılması gerekmektedir.
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Seiden’e göre; öncelikle ürünün kendisinin bu avantaja sahip olması gerekmektedir.
Reklam ise bu avantajın ürünün tüketicilere sağlayacağı yararı dile getirmelidir, eşsiz
avantajların tümü tüm tüketiciler açısından eşsiz olmayabilir, bu durumu etkili biçimde dile
getirebilmek ve tüketiciyle ürün arasında bu köprüyü kurabilmek ise reklamın başarısıdır.
Eşsiz avantajın ortaya çıkarılması her zaman çok kolay olmayabilir.
10.4. Yaratıcı Reklam Üretim Stratejileri
Patti ve Frazier, insanları harekete geçiren yaratıcı reklamları üretebilmek için
stratejileri; jenerik strateji, rekabet ya da üstünlük iddiası olmayan, ürün yelpazesinde lider
olan markalar için uygun reklam stratejisidir. Örneğin “soup is good food” sloganından
yararlanan ve teneke kutu ambalajda çorba pazarının %50’sini elinde bulunduran Campell
çorba satışlarının artışının en yüksek oranda markasına yansıyacağını tahmin edebiliyordu.
10.4. 1. Jenerik Stratejisi: Rakiplerine üstünlük iddiasında bulunan ürünler ve
markalar için kullanılır. Pazar liderleri bu stratejiden ürünün özellik ve yararlarını belirtmek
için yararlanır.
10.4. 2. Öncülük İddiası: Ürünün tüketiciye yeni bir yararı ilk kez sunması ya da
reklamda böyle bir yararı sunduğunu ilk belirten olduğu için kazandığı öncelik olarak
açıklanabilir. Kimi zaman bir marka, rakiplerinde de bulunan ancak onların söz etmedikleri ya
da göz ardı ettikleri bir ürün yararını reklamlarında öne çıkararak rekabet üstünlüğü elde
edebilir.
10.4. 3. Benzersiz Satış Önermesi (USP): Reklamın müşterilerine özel, benzersiz ve
ürünle ilgili bir yarar sunmasıdır. Buradaki ana düşünce, ürünün rakiplerinden farklı olarak
müşterilerine benzersiz bir özelliği, yararı sunması ve böylelikle ürünü satmasıdır. Bu strateji
1950’lerde Ted Bates Ajansı’nda Rosser Reeves tarafından kullanılmasıyla ünlenmiştir.
Rosser Reeves bu tekniği, MSM şekerlerinin “Ağzınızda erir, ellerinizde değil” sloganında
kullanarak ün kazandırmıştır. Bu stratejiye bir örnek de Reebok’dan verilebilir. Reebok
sadece kendi markasının ayakkabılarında DMX teknolojisinin kullanıldığını belirtmiş, bu
teknoloji sayesinde ayakkabılarının kullanıcılarının ayaklarına tam oturduğunu vurgulamıştır.
Reebok aldığı patentler sayesinde bu benzersiz satış önermesini reklamlarında
kullanabilmiştir.
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10.4. 4. Marka İmajı Stratejisi: Benzersiz satış önermesi reklamverenin ürünü ile
rakiplerin ürünleri arasındaki fiziksel ve fonksiyonel özelliklerin vurgulanmasına dayanırken,
marka imajı stratejisi daha çok ürünle ifade edilmek istenen psikolojik özelliklerin ve
farklılıkların üzerinde durur veya ürünü bu açıdan farklılaştırmaya çalışır. Doğal ürün
kullanmak isteyen anneler için, kalp sağlığını düşünenler için gibi.
10.4. 5. Ürün Konumlandırma: Günümüzde reklamların sadece yaratıcı çalışmalarla
başarı sağlamaları zordur. Aynı zamanda başarılı bir iletişim de kurulmalıdır. Bunun için de
işletmelerin zihinlerde kendileri için bir yer edinmeleri gerekir. Bu yer, işletmenin sadece
güçlü ve zayıf tarafları ele alınarak değil, rakipleri de göz önünde bulundurarak
oluşturulmalıdır. Ürün konumlandırma için bir ürün bulmak ya da bir şey keşfetmek yeterli
değildir. Hatta bu gerekli bile değildir. Bu stratejiye göre, önemli olan olası müşterinin
zihninde markanızın ilk sırada yer almasını sağlamaktır. Bilgisayarı Sperry-Rand buldu, IBM
değil. Ancak IBM’in bilgisayarlar içinde kendini tüketicinin zihninde markayla bilgisayarı
buluşturan konumlandırmayı başaran ilk firma olması markanın ürünle neredeyse eş anlamlı
kullanımına yol açmıştır.
10.4. 6. Rezonans Stratejisi: Markayla ilgili mutlu anları ve olumlu duyguları
birleştirilebilmesi esasına dayanır. Farklılaştırmanın daha az olduğu markalar için kullanımı
uygundur. “Her zaman Coca-Cola” kampanyası yıllarca devam etmiştir. 1992 yılında
tüketicilerle buluşan bu kampanyanın etkisi aradan geçen yıllarda daha da artmış, Coca-Cola
bazılarına Amerikalı olma hissi, bazılarına kendisini iyi hissetmesini sağlayan bağlanılan bir
içecek hissi, bazılarında ise rahatlatıcı bir imaj yaratmıştır.
10.4.7. Duygusal Strateji: Marka ve tüketici arasında duygusal bir bağın kurulmasını
sağlamaya yönelik bir strateji olarak açıklanabilir. Sembolik görseller, sözcükler kullanılır,
müzikle birleştirilir. Tüketicilerden duygusal tepkiler alınır. Günümüzde pek çok reklam,
tüketicilere bu tür bir stratejiyle ulaşmaya çalışmaktadır. Özellikle, gıda, mücevher, kozmetik,
moda, serinletici içecekler ve iletişim hatları gibi üretim alanlarındaki markalar tarafından
kullanılır.
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10.5. Reklam Üretimi Ve Yaratıcı Süreç
10.5.1. Basılı Reklam Üretiminde Sözcükler ve Görseller
Bir kampanyanın başarısı, temanın doğru belirlenmesi, gerek sözcüklerin gerekse
görsellerin temayı yansıtan bir bütün olmasıyla yakından ilgilidir. Ürün ya da hizmeti
anlatmanın yeni yolu olarak tema, gözlemciye farklı bir boyutla yeni bir bakış açısı da
kazandırır. Tema “Büyük Fikir” olup, sözcüklerin ve görsellerin birleştirilmesiyle anlatılır.
Temel fikrin ne olduğunu sözcükler tanımlar, görseller de sözcüklerin söylediğini destekler,
sözcüklerin anlamını güçlendirir. Hatta bazen görsel tek anlatım yolu olabilir.
Reklam ajanslarında sözcüklerle, terimlerle düşünen metin yazarlarından ve sanat
yönetmenlerinden oluşan yaratıcı takım, temanın da fikir babası olup, tema belirlenene kadar
geçen süreçte birbirlerini uyum ve çatışmayla beslerler. Gereksinim duydukları bilgiyle
donandıktan ve hedef pazar için yaratıcı stratejiyi kurduktan sonra ise yaratma süreci başlar.
Metin yazarı ve sanat yönetmeninin, ana tema geliştirmek için nasıl çalışmaları gerektiğiyle
ilgili bir kural olmayıp, bu işbirliğinin sonunda sözcükler ve resimlerle çarpıcı bir şeyler
söyleyen reklam fikrinin oluşturulması ve bu bağlamda yaratıcı stratejinin geliştirilmesidir.
Bu süreçte en önemli konu, düşünceyi yaşama geçirebilmek ve reklam kanalı aracılığıyla tüm
duyuları yakalayabilmektir. Aslında iyi bir yaratıcı düşünce sadece dikkati yakalamaz, aynı
anda olası müşterinin ürünü/markayı fark etmesini sağlamak, marka adına zihinlerde yer
bularak ürünün olumlu özellikleriyle bağlantısını kurmak gibi iki önemli işi daha başarır.
Markanın yaratıcı düşüncenin merkezinde yer alması, reklamın markayı ve ürünü
çağrıştırması, reklamda başarının birincil şartıdır.

Bundan sonra yapılması gereken, fikrin görselleştirilmesi ve yaratıcılığın satış
mesajına yansıtılmasıdır. Temayı en iyi biçimde tanımlayacak zihinsel görüntünün
oluşmasıyla ilk adımı gerçekleştirilen yaratıcılıkta; başarı, düşüncenin görünür hale
getirilebilmesi, söz ve görsel sinerjisinin sağlanmasıyla olanaklıdır. Bir başka deyişle, yaratıcı
grubun amacı, ürün hakkında sahip olunan tüm bilgileri kullanarak temayı en iyi biçimde
tanımlayacak büyük resmi hayal etmek, görselle uyumlu sözcükler seçmek, mümkün olduğu
kadar farklı metinler geliştirerek en güçlü etkiyi yakalamak olmalıdır. Çünkü reklamın
önceliği sanatsal başarı değil, pazarlama amaçlarına katkıda bulunmaktır.
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10.5.1.2. Yaratıcı Sıçrayış Kavramı
Reklamın teması, görseller ve sözler arasında uyum yakaladığında, yani bu üç unsurun
aynı şeye vurgu yapması sağlandığında, yaratıcı sıçrayış gerçekleştirilmiş demektir. Aslında,
başlık, alt başlık, görsel, metin, logo, çeşitli öneme sahip bazı diğer görsellerle çok sayıda
bileşenden oluşan reklam metni, nihai görüntüsüne ulaşana kadar pek çok aşamadan
geçmektedir.
Ancak reklamın ilk koşulu olan dikkat çekmeyi sağlayacak en temel unsurlardan
birinin görüntü olduğu kabul edildiğinde, reklamın etkililiği konusunda ilüstrasyonun
önemine dikkat çekilmektedir. Bununla birlikte, her zaman her şeyi sadece resimle anlatmak
olanaklı değildir. Kimi zaman söz görüntünün etkisini arttırmakta, bazen söz reklamın tek
unsuru olmakta, bazen de sözün yer almadığı görselin tek anlatım dili olduğu reklam
metinlerinden de söz edilebilmektedir. Aslında reklam metni ve tasarımı için temel yol
gösterici önerilerden söz edilebilmesine karşın kesin kurallar belirleyebilmek olanaklı
değildir.

10.5.1.3. Tüketicinin Dikkatini Çekmenin 3 Yolu
Russel ve Lane, tüketicinin dikkatini çekmenin üç temel yolundan söz eder:
1. Sadece görseller,
2. Tek bir başlık ya da slogan,
3. Görselin ve başlığın birlikte kullanılması.
Yani söz ya da görsel ya da söz ve görsel...

10.6. Basılı Reklam Tasarımına Temel Yaklaşımlar
Daha önce de belirtildiği gibi tasarımda katı kurallardan söz edilememekle birlikte
bazı yaklaşımlar mesajın okunma olasılığını arttıracaktır.
10.6.1.Bütünlük: Reklamdaki unsurların bir araya toplanması onların bir bütünlük
içinde olmalarını gerektirir. Tasarımda temel kural, başlık, alt başlık, ana metin ve görseller
gibi unsurların tümünün bütünlük içinde olmasının sağlanmasıdır. Böylece reklamın dili çok
daha etkili olacaktır.
189

10.6.2.Uyum: Taslağın tüm elemanları birlikte çalışmalı, şekiller, harfler, yazılar,
tonlar ve doku bir uyum içinde olmalıdır. Bu durum reklamın göze hoş görünerek ve dikkat
çekmesine de yardımcı olacaktır.
10.6.3.Ayrım: Reklam sıralı bir şekilde düzenlenmeli, böylece soldan sağa ve
yukarıdan aşağıya doğru okunabilmelidir. Elemanların sekansı/ayrımı, yerleştirilme biçimi,
gözün bakma yönünü reklamcının belirlemesini sağlayacaktır. Böylece reklamcı nereden
isterse tüketici reklama oradan bakacaktır.
10.6.4.Vurgu: Karar verme aşamasının belirli bir sürecinde, başlık, alt başlık, gövde
metin ya da illüstrasyon gibi bileşenlerin hangisine odaklanılacağı tanımlanmaktadır. İyi bir
tasarımın temel anahtarı vurguyla ilişkilidir. Ancak her zaman sadece tek bir bileşene vurgu
yapmak gibi bir zorunluluk yoktur.
10.6.5.Kontrast: Açık ve koyu, sert ve yumuşak arasındaki farkın vurgulanmasıdır.
Şekiller, boyutlar, renk tonu gibi görsel unsurlarda zıtlıklardan yararlanmak, tüketicinin
dikkatini yakalamak için reklamcıların sıkça yararlandığı tekniklerdir. İri/ ufak,
parlaklık/canlılık, koyu/ açık yazı ya da görüntü ya da farklı puntolar reklamı görsel
monotonluktan kurtaracaktır.
10.6.6.Balans: Balans ya da denge sözcüğü ile reklamın içindeki elemanların
boyutunun, ağırlığının, tonunun ve konumunun birbirine oranı ve dengesi kastedilmektedir.
Dengelenmiş elemanlar reklam metninin göze daha doğal ve net görünmesine katkıda
bulunur. Denge unsurunun formal ve informal olmak üzere iki temel türünden söz edilebilir.

Formel Balans: Simetrik bir sunumu vurgular. Biçimsel olarak dengelenmiş bir
reklamda, reklamın ortasından sağ ve sol tarafinı ayıracak hayali dikey bir hattın her iki
tarafinda da metindeki elemanlar, ağırlık, boyut ve biçimsel özellikler açısından
dengelenmiştir, bu tür reklamlar, simetrik bir izlenim yaratır. Biçimsel denge, görsel sunumun
izleyiciye sıralı olarak, kolayca takibini sağlayan ciddiyet ve doğrudanlık yaratır.

İnformel Balans: Sayfanın optik merkezi, yukandan aşağıya ölçümlenmiş, sayfanın
8’de 5’i kadar olup, matematiksel merkezden farklılık gösterir. (Altın Nokta) Reklamdaki
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elemanın ağırlığı, boyutuna, koyuluk derecesine, rengine ya da şekline göre değerlendirilir.
Biçimsel olmayan bir denge içerisinde yerleştirilen objeler, sayfada rastlantısal dağılım
görüntüsü yerse de sayfa tamamıyla dengede görülecektir.
Biçimsel olmayan denge asimetriyi vurgular. Görme duyusuyla birlikte gelen
birbiriyle eş olmayan büyüklükler ve şekiller. Reklama farklı büyüklük, şekil ve renklerin
birarada olduğu karmaşık bir ilişki sunan informel balans, alışılmışın dışındaki büyüklük ve
şekillerin yerleştirilmesinde daha zor bir şekilde yönetilir.
10.7. Reklamın Diğer Bütünleyici Unsurları
10.7.1. Renk
Renk, dikkat çekmek, ürüne ve reklama çekicilik kazandırmak için sıkça desteğine
başvurulan görsel katkı sağlayan unsurlardan biridir. Renklerin doğru kullanımı pek çok
konuda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Örneğin sıcak renkler harekete geçirirken soğuk
renklerin durgunlaştırdığı kabul edilmektedir. Reklamcılıkta dikkati çekmek ruh halini
yansıtmak ve marka kimliğini oluşturmak için kullanılan renklerin sembolik anlamları bir
reklamcı açısından önemli işleve sahiptir. Aynı zamanda kültürel farklılıklar da renklerin
farklı anlamlar üstlenmesine neden olmaktadır. Örneğin batı kültüründe saflığın ve temizliğin
rengi olan beyaz, Afrika kültüründe ölümü sembolize etmektedir. Renklerle ilgili dikkat
edilmesi gereken bir diğer konu da parlak bir kağıda basılan rengin mat kağıda oranla daha
parlak görüntü vermesi ve dolayısıyla yüzeylere göre renklerin ton farklılıklarının olduğu ve
ışığın rengi etkilediğidir.

10.7.1.1. Renk ve Reklam Arasındaki İlişki
1. Renk ve reklam arasındaki temel ilişkiye bakıldığında; birkaç istisna dışında,
insanlar renkli reklamlara siyah ve beyaza oranla daha fazla ilgi duymaktadırlar.
2. Giysilerdeki ayrıntılar, meyvelerin cazibesi, doğanın çeşitliliğini yansıtan görüntüler gibi
bazı anlatımlar, ancak gerçek ya da gerçeğe yakın renklerle gerçekleştirilebilir.
3. Renk kullanımıyla bazı elemanlar ön plana çıkarılabilir, ürünün kimliği yansıtılabilir.
Bazen, ürün için spot renk kullanılarak, ürün reklamdaki temel unsur olarak vurgulanabilir.
4. Son olarak, rengin, reklamın ruh halini belirleyen psikolojik bir dili ve sembolik anlatımı
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vardır. Sakin, pasif çevreler, pastel renk ve mavilerle yaratılırlar, kırmızı heyecan ve sıcaklığı
belirtir, sarı baharı ve gençliği gösterir.
10.7.1.2. Renklerin Anlamları
Renklerin ifade ettikleri anlamlar ve reklamlardaki kullanımlarına örnek verecek
olursak:
Kırmızı: Ateş ve kanın sembolüdür. Tasarımcıların favori rengi olan kırmızı en çok kullanılan
renkleden biridir. Tutku, başarı ve yaşamdan zevk almayı ifade eder.
Kahverengi: Erkeksi bir renktir, sıcaklık, rahatlık, olgunluk, toprak ve ağaçla
bütünleştirilmiştir.
Sarı: Özellikle kırmızı ve siyah renklerle kullanıldığında tüketicinin bakışlarını yakalama
konusunda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Örneğin, Kodak bu rengi başarıyla
kullanmaktadır.
Yeşil: Sağlık ve tazeliği sembolize eder. Doğal ürünlerde kullanımı çok yaygındır. Kozmetik
ürünlerinde sıklıkla kullanılır.
Mavi: Her durumda kullanıma uygun bir renktir. Genellikle, diş macunlarında,
deodorantlarda, çamaşır deterjanlarında ve sabun reklamlarında kullanılır. Güvenilirlik hissi
uyandırdığı için çoğu banka tarafindan bu renk kullanılmaktadır.
Siyah: Kültür, prestij ve yüksek pazarlara hitap eden malları simgeleyen siyahın geri planda
kullanımı, kullanıldığı alana zenginlik katar.
Turuncu: Çok canlı bir renk olan turuncu genellikle gıda ürünlerinde ve çocuklara yönelik
ürünlerde kullanılır.

Pastel tonlardan çocukları ve kadınları cezbetmek için yararlanılırken, koyu renkler
erkeksiliğin bir ifadesi olarak genelde erkeklere yönelik ürünlerde kullanılır.

10.7.2. Beyaz Boşluk: Tasarım elemanlarından biri de beyaz boşluk ya da boş alandır. Beyaz
boşluk reklamın bütünlüğünü sağlamak ve diğer elemanları vurgulamaya yardımcı olmak
konusunda güçlü bir tasarım aracı olmaktadır. Temel kural onu reklamın dışında tutmaktır.
Eğer tasarımcı, reklamın ortasına diğer elemanları ayırarak, çok fazla beyaz boşluk koyarsa,
hem bütünlük bozulur hem de göz yanılabilir.
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10.8. Farklılık Yaratmak
Taslak oluşturmanın amaçlarından biri de reklamın medyadaki rakipleri arasında
ayakta durabilmesi, dolayısıyla dikkat çekmesidir. Bu konuda yapılması gereken ilk iş bu
alanda daha önce yaratılmış reklamları yok sayarak ilk reklamın yaratılacağı düşüncesiyle
hareket edilmesidir.

Farklılık yaratma yöntemleri arasında öncelikle boyuttan söz edilebilir, reklamı dikkat çekici
kılmanın yollarından biri de farklı boyutlardan yararlanmaktır. Büyük boyutlar çoğu zaman
dikkat çekme işlevini başarıyla yerine getirmektedir. Diğer bir yöntem ise, başlıklardaki
punto ve harf karakterleriyle oynayarak reklamın dikkat çekici biçimde tasarlanmasıdır.
Alışılmış görüntüden uzaklaşabilmenin bir yolu da öyküsel metinler ve kolayca akılda kalan
başlıklar kullanmaktır.

10.8.1. Yazı Karakteri
Basılı reklam metninin etkisini belirleyecek unsurlardan biri de metinde kullanılan
yazı karakteridir. Kuşkusuz reklam metninde okunaklı harf karakteri kullanılmalı ancak
harflerin estetik rollerinden de yararlanılmalı ve mesajın özüne katkıda bulunması
sağlanmalıdır. Daha önceleri uygun ve okunaklı harf karakterleri oluşturmak için harcanan
çabalar zaman içinde Garamond, Bodoni ve Caslon gibi ünlü tasarımcıların adlarıyla anılan
harflerin doğmasına neden olmuştur. Ancak bilgisayar günümüzde tasarımcıya bir yandan
harflerin boyutları ve biçimleriyle ilgili sayısız olanaklar sunarken diğer taraftan kolaylıkla
değişiklik yapma imkanı da vermektedir.

10.8.2. Görseller
Fotoğrafın yazıya göre üç kez daha etkili olduğu gerçeği basılı reklamlarda da etkili
olmakta, reklamlarda görsel nitelik ön plana çıkmaktadır. Fotoğraf, resim, sembol, logo, şekil
ve grafik gibi görsellerin tümü reklamın istenen etkiyi yaratmasına ve dikkat çekerek
farkındalık yaratma işlevine önemli katkıda bulunmaktadır. Bilgisayar teknolojisinde yaşanan
gelişmeler kuşkusuz bilgisayarın reklam alanında kullanımına da yansımakta farklı
kaynaklardan alınan görüntülerin bir araya gelmesi, şekillerin, gölgelenmesi, yuvarlatılması
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gibi pratik işlemlerle görseller daha etkili hale getirilebilmektedir.

Yeni baskı teknolojileri ise reklamcılıkta sadece zaman ve maliyet tasarrufu
sağlamamış aynı zamanda yeni tasarımların doğmasına da neden olmuştur.

Tüm bunlara ek olarak, basılı reklamlarda önemli bir etkiye sahip olan en iyi başlık ve
metni yaratmak için “sihirli ve ortak kabul görmüş bir formül” olmamasına karşın, yol
gösterici ipuçları ve yöntemlerden söz edilebilir.

10.8.3. Basılı Reklamda Sözcükler
10.8.4. Başlık
• Bir vaatte bulunmalı, ürünün müşterinin bir ya da birden çok ihtiyacını nasıl tatmin
edeceğini kanıtlamalı,
• Ürün ya da vaat için başlık belirgin olmalı.
• Başlık reklamın diğer elemanlarıyla bütünlük sağlamalı.
• Başlık okuyucular tarafından anlaşılır olmalı ve onları harekete geçirmeli,
• Başlık sözcüklerle, paragraflarla ve diğer ipuçlarıyla doğrudan hedeflenen okuyucunun
isteklerine yönelik olmalı.

10.8.5. Ana Metni Yazmak İçin Önerilen Yöntemler
• Metin ilgi çekici ve inandırıcı olmalı, okuyucunun ilgisini ilk cümlede yakalamalıdır.
• Metin basit ve kısa olmalı, anlatılmak istenenler basit, ilgi çekici ve açık bir dille ifade
edilmelidir.
• Okuyucuyla konuşan bir dil kullanılmalı, klişelerden kaçınılmalı, dil ve terminoloji
okuyucunun ilgisini çekecek biçimde olmalıdır.

Okuyucunun zihninde hareket duygusu oluşturabilmek için belirteçler yerine somut
kavramlar ve ifadeler kullanılmalıdır.
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Reklam uzmanlarının 1920’lerden beri reklam metninin ideal uzunluğu hakkında
tartışmalarına karşın henüz bir fikir birliğinden söz edilememektedir. Bazı uzmanlar, uzun
metinler okunmadığı için mesajın başlıkta verilmesini savunurken diğerleri, okuyucuların
yeterince çekici olursa uzun metinleri yutarak okuduklarını ifade etmektedirler. Kısa
metinlerin yazara çok hızlı bir biçimde ifadelerde canlılık ve parlaklık yaratma firsatı
vermesine karşın, yazılı uzun metinler de kısa metinler gibi güçlü bir ifade oluşturabilirler.
Aslında uzun ya da kısa bir metinden hangisinin tercih edileceğine karar vermek ürünün
doğasına bağlıdır. Ancak görüntünün giderek önem kazanması, günümüzde reklam üretimini
de etkilemiş görüntü söze galip gelmiştir.

10.9. Basın Reklamı Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
1.Reklam mesajını somutlaştıracak görsel yaratılmalı.
2.Rakiplerden farklı bir tasarım yapılmalı, diğer reklamlar arasında yok olmayı önleyecek
farklılığı sağlayacak bir görsel tasarım birincil hedef olmalıdır.
3. Farklı alfabelerin okuma yönüne etkisi unutulmamalıdır. Örneğin Arap alfabesinde sağdan
sola okunurken Latin alfabesi soldan sağa okunur. Bu nedenle gazetelerde de sol üst köşeye
yerleştirilen haber en dikkat çekici olandır.
4. Dikkat çekicilik yazı karakterlerinin saptanmasında tek belirleyici nitelik olmamalı aynı
zamanda okunaklı yazı karakterleri seçilmelidir.
5. Reklamda yazılı metinlerin ve cümlelerin kısa olmasına özen gösterilmeli, reklam metinleri
algıyı ve okumayı güçleştirecek biçimde uzun olmamalıdır.
6. Farklı boydaki harflerden oluşan reklam metni tek boy harften oluşan metne göre çok daha
okunaklı olup göz tarafından daha kolay algılandığı için reklam metninde farklı boydaki
harflerden yararlanılmalıdır.
7. Küçük boyutlardaki reklam metinlerinin okunabilirliği pek kolay olmadığı için bu tür
metinlerde küçük boyutlu harfler dikkatli kullanılmalıdır. Bilgisayar teknolojisindeki
gelişmelerin baskı öncesi izleme olanağı sunması tasarımcıların işini kolaylaştırmaktadır.
8. Yazıların üzerinde yer aldığı zeminin rengine ve dişi ya da erkek yazı karakterinden
hangisinin belirleneceğine yani koyu zemin üzerinde açık renkli harflerin mi yoksa açık
zemin üzerine koyu renk harflerin mi kullanılacağına karar verilmelidir.
9. Metnin anlaşılmasını güçleştireceği için bir metinde birden çok sayıda grafik hilesi
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kullanmaktan kaçınılmalıdır.
10. Daha önce kullanılan tekniklerden de yararlanılmalıdır. Çünkü yeni reklam için eski
görseli yeniden dirilterek, farklı görselleri bir araya getirerek, mizah ögeleri taşıyan görselleri
birlikte düşünerek, sürprizler yaratacak görsellerden yararlanarak, izleyiciye tamamlaması
için yarım görseller sunarak, benzer görselleri arttırarak, reklamda çok parçadan oluşan görsel
materyallerden destek alarak yaratıcı sürece katkıda bulunabilir. Çarpıcı başlık mı? Yoksa
çarpıcı bir görsel mi kullanılacağı da belirlenmelidir. Aksi takdirde hem resim hem de başlık
çarpıcıysa metin odak noktasını kaybedecektir. Böyle bir durumda ne başlık görevini
yapabilir ne de görsel.

10.10. Reklam Mesajı Değerlendirilirken Yanıtlanması Gereken Sorular
• Reklam metninde yer alan mesaj açık mı? Ürün ya da hizmet anlaşılıyor mu?
• Reklam dikkat çekici ve özgün mü?
• Reklam akılda kalıcı mı?
• Reklam metnindeki unsurlar arasında sinerji var mı?
• Reklam metni asıl mesajın algılanmasını güçleştirecek grafik elemanlardan arındırılmış mı?
• Reklam istenen tutum ve davranış değişikliği yaratma konusunda etkili olabilir mi?
• Reklam metni başka formlarda da yeniden üretilebilir mi?
• Reklam pazarlama stratejisindeki hedeflere katkıda bulunuyor mu?.

Reklamda yaratıcılığın temel amaçlarından bir tanesi markayı konumlandırmak ve
reklamın veri dumanı niteliğinden sıyrılmasına katkıda bulunarak dikkat çekmektir. Başarılı
bir yaratıcı stratejiden söz edebilmek ancak satın alma davranışına ve pazarlama stratejisine
olan olumlu etkiyle olanaklıdır.
Reklam mesajının anlaşılır olup olmadığını test etmenin yolu ise reklama muhatap
olanların ürün ya da hizmet hakkında hiç bilgileri olmadığı varsayımıyla
değerlendirilmesinden geçmektedir. Son taslaklarda da değişiklik yapılabilir olması nedeniyle
metne dahil olan boşluklar, yazı ya da görseller bu aşamada da bir kez daha
değerlendirilmelidir. Reklamın değerlendirme aşamasında sözcüklerin yeterli olup olmadığı,
renklerin harf karakterlerinin istenen etkiyi yapıp yapmadığı, grafik elemanlara gerek olup
olmadığı, sözcüklerin grafik elemanların etkisinin güçlendirip güçlendirmeyeceği,
196

illüstrasyonların yerleşimi, görsellerin dengesi gibi tüm elemanlar son aşamada yeniden
yorumlanmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklamda yaratıcılığın önemi ve reklamda nasıl bir rol üstlendiği
değerlendirilmiştir. Yaratıcı stratejilerin oluşturulması konusundaki stratejiler ve yöntemler
ele alınmıştır. Bu bağlamda; Yaratıcı Reklam Stratejileri, Yaratıcı Reklamın İşlevleri,
Yaratıcı Reklam Üretim Stratejileri, Reklam Üretimi Ve Yaratıcı Süreç, Basılı Reklam
Tasarımına Temel Yaklaşımlar, Reklamın Diğer Bütünleyici Unsurları, Basın Reklamı
Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Reklam Mesajı Değerlendirilirken
Yanıtlanması Gereken Sorulara değinilmiştir.

10.HAFTA (2019-2020)
BÖLÜM SORULARI
1)“Reklamın teması, görseller ve sözler arasında uyum yakaladığında, yani bu üç
unsurun aynı şeye vurgu yapması sağlandığında,……………………….. gerçekleştirilmiş
demektir. Aslında, başlık, alt başlık, görsel, metin, logo, çeşitli öneme sahip bazı diğer
görsellerle çok sayıda bileşenden oluşan reklam metni, nihai görüntüsüne ulaşana kadar pek
çok aşamadan geçmektedir.” Sözcesinde yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi
gelmelidir?
A

Eşsiz avantajlar

B

Benzersiz satış önermesi

C

Strateji

D

Yaratıcı sıçrayış

E

Marka İmajı

2)“Rakiplerine üstünlük iddiasında bulunan ürünler ve markalar için kullanılır. Pazar
liderleri bu stratejiden ürünün özellik ve yararlarını belirtmek için yararlanır.” Yaratıcı
stratejilerden biri olan bu strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A Öncülük iddiası
B Jenerik strateji
C Benzersiz Satış Önermesi (USP)
D Liderlik stratejisi
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E Üstünlük stratejisi

3) Reklamın müşterilerine özel, benzersiz ve ürünle ilgili bir yarar sunmasıdır.
Buradaki ana düşünce, ürünün rakiplerinden farklı olarak müşterilerine benzersiz bir özelliği,
yararı sunması ve böylelikle ürünü satmasıdır. Yaratıcı stratejilerden biri olan bu strateji
aşağıdakilerden hangisidir?
A Benzersiz Satış Önermesi (USP)
B Öncülük iddiası
C Üstünlük stratejisi
D Jenerik strateji
E Liderlik stratejisi

4) “Ürünün tüketiciye yeni bir yararı ilk kez sunması ya da reklamda böyle bir yararı
sunduğunu ilk belirten olduğu için kazandığı öncelik olarak açıklanabilir. Kimi zaman
bir marka, rakiplerinde de bulunan ancak onların söz etmedikleri ya da göz ardı
ettikleri bir ürün yararını reklamlarında öne çıkararak rekabet üstünlüğü elde edebilir.
“Yaratıcı stratejilerden biri olan bu strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A Benzersiz Satış Önermesi (USP)
B Öncülük iddiası
C Üstünlük stratejisi
D Jenerik strateji
E Liderlik stratejisi

5) “Markayla ilgili mutlu anları ve olumlu duyguları birleştirilebilmesi esasına
dayanır. Farklılaştırmanın daha az olduğu markalar için kullanımı uygundur “Yaratıcı
stratejilerden biri olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A Benzersiz satış önermesi (USP)
B Marka imajı stratejisi
C Ürün konumlandırma
D Jenerik strateji
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E Rezonans stratejisi

YANITLAR: 1) D, 2) B, 3) A, 4) B, 5) E

DOĞRU/YANLIŞ

1)“ Yaratıcı stratejilerden biri olan Marka İmajı Stratejisi, marka ve tüketici arasında
duygusal bir bağın kurulmasını sağlamaya yönelik bir strateji olarak açıklanabilir. Sembolik
görseller, sözcükler kullanılır, müzikle birleştirilir. Tüketicilerden duygusal tepkiler alınır.”
2) Ton basılı reklam tasarımındaki temel yaklaşımlardan biri değildir.
3)“Henk Seiden, reklamın ürünü rakiplerden ayrıştıracak fikrin yaratılması, ürünün
yığından ayrıştırılması, körleşmiş bile olsa tüketicinin dikkatini çekebilmek üzerine
odaklanması gerektiğini ifade etmekte bunu da Çekici fırsatlar olarak tanımlamaktadır.”
4)“ Yaratıcı stratejilerden biri olan Ürün Konumlandırma, günümüzde reklamların
sadece yaratıcı çalışmalarla başarı sağlamaları zordur. Aynı zamanda başarılı bir iletişim de
kurulmalıdır. Bunun için de işletmelerin zihinlerde kendileri için bir yer edinmeleri gerekir.
Bu yer, işletmenin sadece güçlü ve zayıf tarafları ele alınarak değil, rakipleri de göz önünde
bulundurarak oluşturulmalıdır.”
5) “Benzersiz satış önermesi reklamverenin ürünü ile rakiplerin ürünleri arasındaki
fiziksel ve fonksiyonel özelliklerin vurgulanmasına dayanırken, Marka İmajı Stratejisi daha
çok ürünle ifade edilmek istenen psikolojik özelliklerin ve farklılıkların üzerinde durur veya
ürünü bu açıdan farklılaştırmaya çalışır.”

YANITLAR:
1) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: DUYGUSAL STRATEJİ,
2) DOĞRU,
3) YANLIŞ, DOĞRU YANIT: EŞSİZ AVANTAJLAR,
4) DOĞRU,
5) DOĞRU
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11. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Tüketici Davranış Modelleri
11.1.1.Kuramsal Modeller
11.1.1.1. Nicosia Modeli
11.1.1.2. Engel, Kollat Ve Blackwell Modeli
11.1.1.3. Howard-Sheth Modeli
11.1.2. Mantıksal Model
11.1.3. Olgusal Model
11.2. İçgüdüsel Alışveriş Kavramı Ve Tanımı
11.2.1. Düşük İlgilenim Ve Karar Alma Türleri
11.2.1.1. Mowen’in Beş Aşamalı Tüketici Karar Alma Süreci
11.2.2. İçgüdüsel Alışverişin Kapsamı Ve Özellikleri
11.2.2.1. Stern’in Planlanmamış Alışveriş Sınıflandırması
11.2.1.1. Tamamen Plansız Alımlar
11.2.1.1.2. Hatırlamalarla Yapılan Plansız Alımlar
11.2.1.1.3. Öneriyle Gelen Plansız Alımlar
11.2.1.1.4. Yapılan Planlı Alışverişin Getirdiği Plansız Alımlar
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Giriş
Pazarlamada farklı rekabet üstünlüğü kazanmak, tüketicinin dünyasına girmekten
geçer. Tüketiciyi sadece ürün/mal alan ve karşılığını ödeyen kişi olarak görmek çok eski
dönemlerde kalan bir anlayıştır. Kişiler, tüketici kimliklerine büründüklerinde kişisel
özelliklerinden sıyrılmamaktadır. Aksine tüm kişilik karakteristiklerini tüketici kimliklerine
yansıtmaktadırlar. Tüketicinin en fazla yarar sağlayacak kararları almak için benimsediği
yöntemler ve tercih şekli belirlenirken bu süreçte rol alan birçok faktör de dikkate
alınmaktadır. Bu durum tüketiciyi daha karmaşık ve anlaşılmaz duruma getirmekle birlikte
daha çok keşfedilecek noktalar olduğu mesajını verir. Bu nedenle tüketici dünyasına girme
heyecanlı, şaşırtıcı ve oldukça karmaşık bir yolculuğa çıkma hissi uyandırmaktadır.
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11. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ (1)
11.1. Tüketici Davranış Modelleri
Tüketici davranışı önceden ifade edildiği gibi amaca yönelik bir davranıştır.
Tüketiciler amaçlarına ulaşmalarına çeşitli düşünsel, duygusal ve davranışsal süreçlerden
geçerler. Bu süreç içerisinde gereksinimlerini karşılayacak en iyi çözümü ararken bir sorun
çözücü gibi davranırlar. Tüketici davranış modellerinde tüketicilerin satın alma karar süreçleri
ve bu süreçteki tüm işlemler ele alınarak, tüketicinin nasıl karar verdiği ve harekete geçtiği
açıklanmıştır.
KURAMSAL
MODELLERE
GÖRE SATIN
ALMA SÜRECİ
Kaynak: (Tek,
1999:222).

Tüketici davranışlarını anlamaya yönelik olarak geliştirilen modeller 3 başlık altında
toplanmıştır. Bunlar; 1.Olgusal, 2.Mantıksal ve 3.Kuramsal modellerdir (Tek, 1999:212).

11.1.1. Kuramsal Modeller
Bu modellere Derleme ya da Ayrıntılı Davranış Modelleri denir. Modeller tüketiciyi
sorun çözücü ve bilgi işlemci olarak görür. Modellerin çoğuna göre tüketici davranışları,
pazarlama karması elemanları, sosyo-kültürel faktörler ve güdüleyici faktörlerin bir karışımı
olarak ortaya çıkmaktadır. Kuramsal Modellerin başlıcaları;
1.Nicosia,
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2.Engel, Kollat ve Blackwell
3.Howard-Sheth modelleridir.

1.1.1.1. Nicosia Modeli: Bu modelde tüketici davranışı dört aşamalı bir bilgi akışı ve
geri besleme süreci içinde ele alınmaktadır.
1. Firma girdileri ve tüketici özellikleri,
2.Tüketicilerin bu girdileri araştırıp, değerlendirmesi (iç ve dış araştırma işlemleri),
3.Değerlendirme sonucu olumlu güdülenme doğarsa, satın alma kararının oluşması
4. Gerçekleşen satın alma sonuçlarının hem işletme hem de tüketiciye geri bildirimidir

1.1.1.2. Engel, Kollat ve Blackwell Modeli: Engel, Kollat ve Blackwell modelinde
tüketici satın alma karar süreci bir karar işlemi olarak ele alınmaktadır. Bu karar işlemi 4 ana
bölümde incelenmektedir.
1.Girdiler (Fiziksel-sosyal öğeler, çevresel etmenler),
2.Bilgi işleme,
3.Merkezi kontrol birimi (Dolaylı ve dolaysız girdi geçişi)
4. Karar işlemidir (Çıktı).
Modelde ilk olarak girdiler alınmakta ve doğrudan ya da dolaylı biçimde merkezi
kontrol birimine gelmektedir. Dolaylı geçişte girdiler alındıktan sonra dikkat, idrak ve seçim
aşamaları sonrasında merkezi kontrol birimine ulaşmaktadır. Dolaysız geçişte ise bu
aşamalardan geçmeden merkezi kontrol birimine ulaşmaktadır. Merkezi kontrol biriminde
bilgiler bir psikolojik komuta merkezinde süzülmekte ve yeni bilgiler kişinin özellikleri,
geçmiş bilgileriyle değerlendirilmektedir. Böylece kişide yeni bir tutum gelişmektedir.
Tüketicinin psikolojik komuta merkezi bir bakıma “kara kutu” oluşturmakta ve yeni girdilere
ilişkin değerlendirmeler burada süzülmektedir.
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Tüketicinin girdilere ilişkin karar işlemine, sorunun teşhisi ile başlanmakta ve
a) iç araştırma ve alternatifleri değerlendirme,
b) dış araştırma ve alternatifleri değerlendirme,
c) satın alma işlemi
d) satın alma sonrası değerlendirme şeklinde sonuçlanmaktadır.
11.1.1.3. Howard-Sheth Modeli
Bu model öğrenme modeline dayandırılsa da tüketiciyi yine bir sorun çözücü olarak
görmektedir. Model 4 ana bölümden oluşmaktadır.
1.Girdi değişkenleri (Marka, ürün, kalite gibi uyarıcılar),
2. Satın alma davranışı,
3.Alıcının bilgi ve karar süreci (Öğrenme süreci)
4.Çıktı değişkenleridir (Dikkat, algılama, tutum, niyet ve satın alma).

Bu model satın alma işlemi marka seçimini dikkate alarak açıklamıştır. Ayrıca bir
malın ilk kez alınması ile yeniden satın alınması ve “fazla önemli olmayan mallar-önemli
mallar” şeklinde ayrıma gidilmiştir.
SORUN ÇÖZME
YELPAZESİ
Kaynak: Tek,
1999:223.

11.1.2. Mantıksal Model
Bu model tüketicinin satın alma kararına varabilmek için aldığı kararların sırasını ve
tiplerini görmeye çalışır. Potansiyel alıcılara herhangi bir ürünü satın alırken
206

karşılaşabilecekleri kararlar sorularak ya da bunlar pazarlamacılar tarafından tahmin edilerek
mantıksal satın alma haritaları geliştirilir. Burada da tüketici, bir sorun çözücü olarak kabul
edilmekte ve mal, marka, miktar, yer gibi konularda karar verme yol ve şekilleri
açıklanmaktadır (Tek, 1999:223).
11.1.3. Olgusal Model
Olgusal model satın alma olayını alıcı tarafından hissedildiği biçimiyle açıklar. Bu
modellerde tüketicinin satın alma sorununu fiilen çözerken hissettiği, yaşadığı zihinsel ve
duygusal durumları yeniden üretmek esastır. Model geliştirilirken alıcıdan bir ürüne ihtiyaç
duyduğu andan itibaren yaşadıkları ve hissettiklerini sırasıyla açıklaması istenir. Tüketicinin
tüm satın alma süreci ve geçirdiği aşamalar tanımlanır.

11.2. İçgüdüsel Alışveriş Kavramı ve Tanımı
İçgüdüsel alışveriş en genel şekliyle tüketicinin planlamadan aniden satın almaya
karar verdiğinde ve satın aldığında ortaya çıkan durumdur. Bu nedenle tüketici karar alma
şekillerinden birisi olarak ele alınmaktadır. Ancak satın alma süreci içerisindeki yeri ya da
hangi karar alma tarzı içerisinde yer aldığı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır.
Hoyer ve Maclnnis tüketici karar alma sürecini düşük ve yüksek ilgilenim açısından iki gruba
ayırarak açıklamışlardır. İçgüdüsel alışveriş düşük ilgilenimin olduğu karar alma süreci
içerisinde yer almıştır.
11.2.1. Düşük İlgilenim ve Karar Alma Türleri
Düşük ilgilenim durumunda tüketici satın alma kararını verirken yüksek ilgilenim
durumunda olduğu gibi detaylı bilgi arayışına ve alternatifleri değerlendirme sürecini yoğun
olarak yaşamaz. Süreç çoğunlukla sorunun ortaya çıkması, kısa bir değerlendirme, hızla karar
verme ve satın almayla sonuçlanır. Düşük ilgilenim durumunda gerçekleşen karar alma türleri
de bu şekilde gerçekleşmektedir.
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DÜŞÜK İLGİLENİMDE KARAR ALMA
Kaynak: Hoyer, Maclnnis, 1997: 241’den Aktaran Ünal, 2008:149.

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

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

ALTERNATİF KARAR ALMA TÜRLERİ
Kaynak: Mowen, 1993:380’den Aktaran Ünal, 2008: 152.

Genel kabul gören satın alma karar süreci yüksek ve düşük ilgilenim durumuna göre
farklı özellikler sergilemektedir.
Davranışsal etkiye dayalı karar alma sürecinde tüketici duyguları ya da satın
almanın amacı doğrultusunda değil içinde bulunulan durumun ya da çevrenin itici etkisiyle
sürece başlar ve devam eder. Alışveriş merkezlerinin atmosferi, tüketicinin içinde bulunduğu
ortam ve diğer kişilerin yaptığı alışverişler, zaman gibi birçok unsur etkili olmaktadır.
Örneğin kredi kartı kullanımının harcamaları artırması bu tarz bir satın alma davranışıyla
açıklanmaktadır.

Deneyime dayalı karar alma sürecinde tüketici alışverişe duyguları ya da hissettiği
heyecanla yönelmektedir. Bu tür karar alma süreci duyguların yönlendirmesiyle
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başlamaktadır. Yani sorunun ortaya çıkışı ve diğer aşamalar kişinin yoğun şekilde hissettiği
duygular doğrultusunda işlemektedir.
Deneyime dayalı karar alma; içgüdüsel alışveriş, çeşit aramaya dayalı alışverişler
ve marka bağlılığından oluşmuştur.
İçgüdüsel alışveriş tüketicinin planlamadan aniden satın almaya karar verdiğinde
ortaya çıkan bir durumdur. Tüketicinin birden ve yoğun biçimde bir şeyler satın alma isteği
duyması, yani önüne geçemediği bir istekle alışveriş yapmasıdır. Diğer bir tanımı ise şöyledir;
Tüketicinin önceden sorunu belirlemediği, bilgi toplama ve detaylı değerlendirmeye
girmediği, mağazada ya da o anda almaya karar verdiği alışveriştir. Daha geniş kapsamlı bir
tanımı dayalı olarak; “İçgüdüsel alışveriş, satın alma öncesi niyet olmaksızın belirli bir ürünü
satın almak için ani alışveriş yapmaktır. Davranış acil olarak bir şeyler alma isteği duyma ile
kendiliğinden oluşur. Alma kararında herhangi bir hatırlatıcı (eldekilerin azalması vb)
unsurun etkisi yoktur” (Tek, 1998:170).
Tanımlardan anlaşıldığı gibi içgüdüsel alışveriş oldukça az bilişsel çabanın
harcandığı, otomatik davranışlardır. Bu nedenle mantığa dayanmayan tepkisel davranışlar
olarak da bilinir.

11.2.2. İçgüdüsel Alışverişin Kapsamı Ve Özellikleri
İçgüdüsel davranışlar üzerine ilk çalışmalar psikologlar tarafından 1920’li yıllarda
yapılmıştır.
İçgüdüsel davranışların Adem ve Havva ya da Ağustos Böceği ile Karınca öykülerinde
anlatıldığı gibi temel insan özellikleri olduğu belirtilmektedir.
İçgüdüsel davranışlar arzu, zevk istekleri ve gerçek durum arasındaki çatışma olarak
ifade edilmekte ve kontrol altına alınması gereken dürtüler olarak görülmektedir. Çünkü
içgüdüsel davranışlar kişinin karşı koymakta zorlandığı davranışlardır. Davranış sonrası
kişinin iç dünyasını (vicdan) ya da toplumu rahatsız edecek sonuçlar elde edilmektedir. Bu
nedenle iyi-kötü arası ayrım gibi görülmektedir.
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Sosyologlar içgüdüsel davranışların kökeni, nedeni ve etkileri üzerinde çalışmalar
yapmışlardır. İçgüdüsel davranışların kişinin çocukluğundan itibaren oluşan bir davranış
kalıbı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kişinin çocukluğunda geciktirilmiş ödüllendirmeler
yaşamasının ve fazla madde odaklı olmasının içgüdüsel davranışlarda bulunmasında etkili
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca yaş, sosyal sorumluluk, zeka düzeyi ile içgüdüsel davranışlar
arasında yakın ilişkiler olduğunu belirlemişlerdir. Alt sosyal sınıfa mensup kişilerde içgüdüsel
davranışları kontrol altına alma eğiliminin düşük olduğu da belirlenmiştir.
Sosyolog ya da psikologlar açısından içgüdüsel davranma, olumlu kabul edilmeyen ya
da suç eğilimiyle benzer algılanan davranışlardır.
Tüketici davranışları açısından içgüdüsel davranışın incelenmesine 1950’lerde
başlanmıştır. İncelenmeye başladığı ilk dönemlerde içgüdüsel alışveriş “sosyal açıdan kötü”
bir davranış olarak ifade edilmekteydi. Sonraki dönemlerde özellikle ürünlerin sembolik
anlamlar nedeniyle satın alındığının belirtilmesi ve post modern tüketim kalıplarının
yaygınlaşmasıyla içgüdüsel alışveriş aklanmıştır. Tüketicilerin bu tür davranışları en çok
mağaza içerisinde yaptıkları belirlenmiştir. Sonraki çalışmalarda tüketicileri içgüdüsel
alışverişe teşvik eden mağaza içi unsurlar (raf dizaynı, mağaza içi yerleşim, satın alma noktası
malzemeleri) üzerine çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra içgüdüsel alışveriş yapan
tüketicilerin demografik ve yaşam tarzı gibi özelliklerini incelemişlerdir. İçgüdüsel
alışverişlerinde hangi ürün gruplarını, ne sıklıkta satın aldıkları üzerine çalışmalar yapılmıştır.
İçgüdüsel alışveriş kişinin önceden düşünüp karar vermeden, o an gördüğü şeyi
almak için yoğun duygular hissetmesi ve alım yapmasıdır. Bu nedenle plansız
alışverişten farklı özellikleri bulunmaktadır. Rook’a göre içgüdüsel alışveriş plansız
alışverişin daha dar ve özel bir bölümünü oluşturmaktadır. En önemli özelliği sıra dışı bir
davranış olması, duygular doğrultusunda harekete geçmesidir. Bu nedenle heyecan verici ve
çoğunlukla zevk almaya dayalı alışverişlerdir. Bu yönüyle plansız alışverişlerden farklıdır.
Çünkü tüm plansız alışverişler heyecan ya da zevk amacıyla yapılmamaktadır. Bir diğer
özelliği oldukça hızla gelişen ve sonuçlanan bir deneyim olmasıdır. Tüketici içgüdüsel
alışverişlerde anında karar vermekte ve almaktadır.

İçgüdüsel alışverişin bir diğer özelliği ürün odaklı olmamasıdır. Araştırmalar çikolata,
hazır gıda gibi kolayda ürünlerden, teknolojik ürünlere kadar geniş yelpazede dağılan ürün
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gruplarının içgüdüsel satın alındığını göstermiştir. Bu bakımdan ürünleri içgüdüsel ürünler
olarak sıralama yerine tüketicileri sınıflandırmanın daha anlamlı olduğu ileri sürülmüştür.
İçgüdüsel alışveriş tepkisel bir davranıştır. Dış çevreden gelen (mağaza atmosferi,
ürün teşhiri, özellikleri vb) ve içsel uyarıcılar (ani ve yoğun satın alma isteği) doğrultusunda
kişinin belirli bir davranışa motive olması ve tepki vermesiyle gerçekleşir.
İçgüdüsel alışverişler oldukça hızlı işleyen bir süreçte gerçekleştirilir. Tüketicinin
düşük ilgilenimi olması ya da alışveriş yapmak için yoğun duygular hissetmesi sürecin hızlı
işlemesine yol açmaktadır.
İçgüdüsel alışverişin bir diğer özelliği satın alımın olumsuz sonuçlarını göz ardı
etmektir.
Psikoloji ve sosyal psikoloji alanında içgüdüsel davranışlar “gelişmemişlik, suça
eğimli olmak, sapkınlık, doğru karar verememek” gibi terimlerle tanımlanmaktadır.
Tüketici davranışları açısından da “kötü, kontrolsüz” kararlar olarak
değerlendirilmektedir. Çünkü tüketici satın alım sonrası pişmanlık olasılığını dikkate almaz.
Ancak alım sonrası pişmanlık sıkça görülen bir durumdur. Yapılan alışveriş tüketicide
finansal açıdan, ürünü almış almanın verdiği rahatsızlık, kendini suçlu hissetme ve toplum
tarafından yadırganma endişeleri yaratır. Tüketici çoğu zaman kontrollü olma ile rahat
davranma arasında bir çatışma yaşar. İçinde bulunulan durum ve tüketicinin hissettiği
duyguların yoğunluğuna göre alım gerçekleşir ya da ertelenir.
İçgüdüsel alışverişler güçlü hislerin cazibesine kapılma şeklinde ifade edilebilir.
Ayrıca bu alışverişler mağaza içi gösterimi, katalog gibi dış uyarıcıların baskısıyla da
artmaktadır. Alışverişlerin %62’si ile %27’sinin plansız yapıldığı tahmin edilmektedir.
Tüketici davranışıyla ilgili bazı kaynaklarda içgüdüsel alışveriş planlanmamış alışveriş olarak
ifade edilmektedir. Bazı yazarlar ise ikisi arasında farklılık olduğunu ve ayrı özellikler
gösterdiklerini ifade etmişlerdir.
Planlanmamış alışveriş tüketicinin önceden plan yapmadığı, mağaza içerisinde ya
da bazı ürünlerle karşılaştığında yaptığı alımlardır. Tüketicinin zamanı kısıtlı olduğunda,
mağaza hakkında fazla bilgisi olmadığında ya da bir ürünün eksikliğini mağaza içinde ürünü
görünce hatırladığında gerçekleşmektedir.
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Bir diğer alışveriş türü kısmen planlanmış alışveriştir. Kısmen planlanmış
alışverişlerde tüketici bir ürün grubunu almaya karar verir ancak hangi mağaza ya da marka
alacağını belirlememiştir. Burada tüketici mağazada belirlediği ihtiyacını giderecek alternatif
markaları değerlendirir.
11.2.2.1. Stern’in Planlanmamış Alışveriş Sınıflandırması
Stern planlanmamış alışverişi kendi içerisinde gruplara ayırmıştır. Bunlar:
11.2.2.1.1. Tamamen plansız alımlar: Yeni bir ürün ya da markanın alınmak istenmesiyle
ortaya çıkan alışverişlerdir.
11.2.2.1.2. Hatırlamalarla yapılan plansız alımlar: Alışveriş listesinde bulunmayan ancak
görüldüğünde ihtiyaç olduğu hatırlanarak yapılan alışverişlerdir.
11.2.2.1.3. Öneriyle gelen plansız alımlar: Önceden hissedilmeyen bir ihtiyacı tatmine
yönelik bir ürünle karşılaşıp almak. Burada tüketici ürünü görmeden önce böyle bir ihtiyacın
varlığını hissetmemektedir. Tüketici ürünün cazibesi ya da koşullarının çekiciliğiyle almaya
karar verir.
11.2.2.1.4. Yapılan planlı alışverişin getirdiği plansız alımlar: Tüketicinin belirli bir planla
alışverişe çıkması ancak alışveriş anında başka bir alternatife yönelmesiyle yaptığı alımlardır.
Planlanmamış ve içgüdüsel alışverişin ortak noktaları ikisinin de öncesinde bir plan ya
da niyet olmamasıdır. Ancak hatırlamalarla ve yapılan alışverişin getirdiği plansız alımlarda
öncesinde yapılmış bir plan vardır. Bu nedenle içgüdüsel alışveriş özelliği göstermemektedir.
Stern’in yaptığı sınıflamada tamamen plansız ve öneriyle gelen plansız alımlar
içgüdüsel alışveriş özelliği göstermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranış modellerinde tüketicilerin satın alma karar süreçleri ve bu süreçteki tüm
işlemler ele alınarak, tüketicinin nasıl karar verdiği ve harekete geçtiği açıklanmıştır. Bu
bağlamda; Tüketici Davranış Modelleri kapsamında Kuramsal Modeller (Nicosia Modeli,
Engel, Kollat Ve Blackwell Modeli ve Howard-Sheth Modeli) , Mantıksal Model ve
Olgusal Modele değinilmiştir. Ayrıca, İçgüdüsel Alışveriş Kavramı ve Tanımı, Düşük
İlgilenim ve Karar Alma Türleri, Mowen’in Beş Aşamalı Tüketici Karar Alma Süreci,
İçgüdüsel Alışverişin Kapsamı ve Özellikleri, Stern’in Planlanmamış Alışveriş
Sınıflandırması konuları da irdelenmiştir.

11.HAFTA
BÖLÜM SORULARI
1) Stern, planlanmamış alışverişi kendi içerisinde gruplara ayırmıştır. Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan biridir?
A

Zaman kısıtlı yapılan planlı alımlar

B

Hatırlamalarla yapılan plansız alımlar

C

Zaman kısıtı olmadan yapılan plansız alımlar

D

Davranış temelli alımlar

E

Tamamen planlı alımlar

2) “Tüketicinin belirli bir planla alışverişe çıkması ancak alışveriş anında başka bir
alternatife yönelmesiyle yaptığı alımlardır.” Tanımlamasındaki planlanmamış alışveriş türü
aşağıdakilerden hangisidir?

A

Tamamen plansız alımlar
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B

Hatırlamalarla yapılan plansız alımlar

C

Öneriyle gelen plansız alımlar

D

Yapılan planlı alışverişin getirdiği plansız alımlar

E

Planlanmamış fırsat alımları

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

A

Olgusal Model

B

Mantıksal Model

C

Howard-Sheth Modeli

D

İçgüdüsel Alışveriş

E

Planlı Alışveriş Modeli

4)Nicosia Modeli’ne göre tüketici davranışı dört aşamalı bir bilgi akışı ve geri besleme süreci
içinde ele alınmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?

A
oluşması

Değerlendirme sonucu olumlu güdülenme doğarsa, satın alma kararının

B

Firma girdileri ve tüketici özellikleri

C

Tüketicinin istek ve ihtiyacına bağlı talepleri

D
bildirimi
E

Gerçekleşen satın alma sonuçlarının hem işletme hem de tüketiciye geri
Tüketicilerin bu girdileri araştırıp, değerlendirmesi
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5)“Modelde ilk olarak girdiler alınmakta ve doğrudan ya da dolaylı biçimde merkezi
kontrol birimine gelmektedir. Dolaylı geçişte girdiler alındıktan sonra dikkat, idrak ve seçim
aşamaları sonrasında merkezi kontrol birimine ulaşmaktadır. Dolaysız geçişte ise bu
aşamalardan geçmeden merkezi kontrol birimine ulaşmaktadır. Merkezi kontrol biriminde
bilgiler bir psikolojik komuta merkezinde süzülmekte ve yeni bilgiler kişinin özellikleri,
geçmiş bilgileriyle değerlendirilmektedir. Böylece kişide yeni bir tutum gelişmektedir.
Tüketicinin psikolojik komuta merkezi bir bakıma “kara kutu” oluşturmakta ve yeni girdilere
ilişkin değerlendirmeler burada süzülmektedir.” Şeklinde tanımlanan model aşağıdakilerden
hangisidir?

A Engel, Kollat ve Blackwell Modeli
B Nicosia Modeli
C Howard-Sheth
D Mantıksal Model
E Olgusal Model

YANITLAR: 1) B, 2) D, 3) B, 4) C, 5) A

DOĞRU/YANLIŞ
1)“ Hazsal tüketim kişinin önceden düşünüp karar vermeden, o an gördüğü şeyi almak
için yoğun duygular hissetmesi ve alım yapmasıdır.”
2)“ İçgüdüsel alışveriş, tüketicinin, mağaza içerisinde ya da bazı ürünlerle
karşılaştığında yaptığı alımlardır. Tüketicinin zamanı kısıtlı olduğunda, mağaza hakkında
fazla bilgisi olmadığında ya da bir ürünün eksikliğini mağaza içinde ürünü görünce
hatırladığında gerçekleşmektedir.”
3)Howard-Sheth modeli dört ana bölümden oluşmaktadır. Alıcının değerlendirme
süreci söz konusu modelin dört ana bölümünden biri değildir.
4)“ Marka tutkusu, tüketicinin markanın tüm isteklerini tatmin ettiğini düşünerek,
markaya karşı olumlu tutuma sahip olması ve sürekli olarak aynı markayı satın almasıdır.”
5) Fiyata bağlı karar alma türü, tüketicilerin değerlendirmelerini en düşük fiyata göre
yapmalarıdır. Fiyat hassasiyeti olan tüketiciler genellikle karar alma aşamasında sadece düşük
fiyatlı alternatifleri değerlemeye alır, diğerlerine dikkat etmezler.
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YANITLAR:
1) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ,
2) YANLIŞ, DOĞRU YANIT: PLANLANMAMIŞ ALIŞVERİŞ,
3) DOĞRU,
4) YANLIŞ, DOĞRU YANIT: MARKA SADAKATİ,
5) DOĞRU
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12. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12.1. Youn’a Göre Bir Alışverişin İçgüdüsel Olma Koşulları
12.2. Rock ve Hoch’a Göre Tüketicinin İçgüdüsel Alışveriş Esnasında Geçirdiği
Düşünsel ve Davranışsal Süreçler
12.3. İçgüdüsel Alışverişte Duygusal ve Bilişsel Unsurların Sınıflandırılması
12.4. İçgüdüsel Alışverişi Etkileyen Unsurlar
12.4. 1. Ürünün özellikleri
12.4. .2. Tüketicinin kişilik özellikleri.
12.4. 3. Tüketicinin ruh hali
12.4. 4. Demografik özellikler
12.4. 5. Mağaza unsurları
12.4. 6. Durumsal faktörler
12.4. 7. Kültür yapısı
12.4. 8. Ekonomik yapı
12.5. Beatty, Ferrel’e Göre Tüketiciyi İçgüdüsel Alışverişe Yönelten Değişkenler
12.5.1. Kişilik Özelliği Olarak İçgüdüsel Yönlülük
12.5.1.1. İçgüdüsel Davranma Eğilimi Yüksek Olan Tüketicilerin Kişilik
Özellikleri
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Giriş
İçgüdüsel alışveriş tüketicilerin geleneksel bakış açısından farklı olarak alışveriş
yaptığını gösteren bir tüketim şeklidir. Çoğu zaman zayıflık ya da kontrolsüzlük olarak ifade
edilen ve iyi-kötü arasındaki çatışma olarak nitelendirilen bu alışverişler yaşamın önemli bir
parçasını kaplamıştır. Bunun en büyük göstergesi ise büyük alışveriş merkezlerine olan ilgi ve
satış noktası malzemelerine yapılan büyük yatırımlardır. Tüketicinin hedonik/hazsal amaçlı
yaptığı bu alışverişler, pazarlamacılar için önemli bir kar aracıdır. Ancak planlanmadan,
aniden gerçekleşen bu alışveriş sırasında ve sonrasında tüketicinin yaşadığı süreç ve duygular
oldukça karmaşıktır. Tüketici eğlenmek, kendini iyi hissetmek ve pişmanlık, tedirginlik
arasında gelgitler yaşamaktadır. Bu noktada tüketicinin içgüdüsel alışverişi nasıl yaptığından
çok yaşadığı bilişsel ve duygusal süreç ve bu sürece etki eden unsurların belirlenmesi
tüketiciyi daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Ancak öncelikle tüketici davranış modellerine
yeniden göz atmak gerekmektedir.
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11. İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞ (2)
12.1 Youn’a Göre Bir Alışverişin İçgüdüsel Olma Koşulları
Youn’a göre tüm plansız alışverişler içgüdüsel alışveriş özelliği göstermemektedir.
Çünkü içgüdüsel alışverişin plansız olması gerekli ancak yeterli bir özellik değildir.
Bir alışverişin içgüdüsel olması için şu üç koşula sahip olması gerektiğini ileri
sürmüştür;
a)Planlanmamış olması,
b)Bir uyarıcının etkisi ile ortaya çıkması
c)Tam alışveriş anında karar verilmiş olması.
Plansız alışverişler de kişiyi davranışa yönelten güçlü uyarıcılar bulunmamaktadır.
İçgüdüsel alışverişlerde ise iç ve dış çevreden gelen uyarıcılar karşısında kişi harekete
geçmektedir. Ayrıca yapılan planlı alışverişin getirdiği plansız alımlar, hatırlatmalarla gelen
plansız alımlar ve öneriyle gelen plansız alımlarda kapsamlı olmasa da yapılmış bir plan
vardır. Bu nedenle plansız alışveriş ile içgüdüsel alışveriş farklıdır.
12.2 Rock ve Hoch’a Göre Tüketicinin İçgüdüsel Alışveriş Esnasında Geçirdiği
Düşünsel ve Davranışsal Süreçler
Rook ve Hoch içgüdüsel alışverişi plansız alışverişten ayırmak ve tam olarak
kapsamını belirlemek için bir içgüdüsel alışverişte bulunan özellikleri beş başlık altında
toplamıştır. Bu özellikler tüketicinin içgüdüsel alışveriş esnasında geçirdiği düşünsel ve
davranışsal süreci kapsama alarak belirlenmiştir. Bunlar;
• Birden harekete geçme (satın alma) isteği duymak,
• Psikolojik olarak gergin (aşırı alma isteğinin yarattığı gerilim) durumda olmak,
• Psikolojik olarak istekleriyle çatışma ve mücadele içerisinde olmak,
• Bilişsel (rasyonel) değerlendirme yapmamak ve
• Sonuçları dikkate almadan karar verip, satın almak.
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12.3 İçgüdüsel Alışverişte Duygusal ve Bilişsel Unsurların Sınıflandırılması
Duygusal unsurlar kendi içerisinde üç gruba ayrılmıştır. Araştırmacılar bu özelliklere
sahip bir alışverişin içgüdüsel özellik taşıyacağını ifade etmişlerdir.
Youn içgüdüsel alışverişin sadece plansız ve aniden bir şeyler alma isteğiyle
gerçekleşen bir süreç olmadığını belirtmiş, içgüdüsel alışverişin hem düşüncelerin hem de
duyguların etkisiyle gelişen bir karar alma şekli olduğunu ileri sürmüştür. Duygular; hisler ve
ruh halini; bilişsel unsurlar ise düşünme, anlama ve yorumlamayı ifade etmektedir. İçgüdüsel
alışverişte duygusal ve bilişsel unsurlar birbirleriyle etkileşim içerisindedirler.
Duygusal unsurlar kendi içerisinde üç gruba ayrılmıştır. Bunlar; satın almak için karşı
konulmaz bir istek, alışverişe yönelik olumlu duygular duymak ve ruh halidir. Düşünsel ya da
bilişsel unsurlar; taraflı düşünme şekli, plansız alışveriş ve geleceği göz ardı etmedir.
İçgüdüsel alışveriş temelinde iç ya da dış çevreden gelen uyarıcılara verilen tepkidir.
Kişi bu uyarıcıları ya duygularının ya düşüncelerinin ya da her ikisinin etkisiyle tepki verir ve
içgüdüsel alışveriş süreci gerçekleşir. İçgüdüsel alışverişin duygusal boyutu kişilik
özellikleriyle bağlantılıdır. Alışverişe yönelik karşı konulmaz bir istek duymak, bu istekle
ilgili olumlu duygular hissetmek ya da alışverişle kendini daha iyi hissetmek tüketicinin
düşünsel unsurlara çok fazla odaklanamamasıyla açıklanmaktadır. İçgüdüsel alışverişin
düşünsel unsurları çoğu zaman duygusal unsurların gölgesinde kalmakta hatta çoğu zaman
duyguların baskısıyla niyetlenilen davranış mantığa büründürülmektedir. Çünkü içgüdüsel
alışveriş çoğunlukla hedonik/hazsal amaçla yapılan alışverişlerdir. Bu nedenle rasyonel
duygulardan çok hedonik duygular kendini hissettirmektedir. Özellikle grup etkileşiminin
yoğun olduğu ortamlarda sosyalleşme ihtiyacını karşılamak, çevreye kendini ifade etmek ve
kendine güven duymak amacıyla yapılmaktadır.

Dittmar, Beattie ve Friese ’e göre içgüdüsel yönlülük bazı insanlarda düşünsel boyutta
bazılarında davranışsal boyutta, bazılarında ise hem düşünsel hem de davranışsal boyutta
kendini göstermektedir. Bir araştırmaya göre tüketiciler içgüdüsel alışverişi alacakları ürünün
fonksiyon, nitelikleri için ya da sembolik anlamı için yapabilmektedirler. Örneğin kadınlar
içgüdüsel alışverişi sembolik, erkekler araçsal amaçlar için yapmaktadırlar
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İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞİN BOYUTLARI
Kaynak: Aizate, 2003:14’ten Aktaran Ünlü, 2008:158

İçgüdüsel alışverişin davranışsal boyutu alınan ürünün fonksiyonel özelliklerini
beğenme, ürüne bağımlı olma, niteliklerinin iyi olması nedeniyle kullanım amaçlı
alınmaktadır. Burada tüketici bu ani ve plansız alışverişi satıcının yeteneği ya da ürünü alacak
olmanın heyecanıyla yapar. Sembolik amaçlı içgüdüsel alışveriş, ürünü alarak kimliği
yansıtma, bir gruba üye olduğunu gösterme ya da o anki ruh halini değiştirme amaçlı
yapılmaktadır.
12.4. İçgüdüsel Alışverişi Etkileyen Unsurlar
İçgüdüsel alışveriş oldukça karmaşık ve muğlak bir kavramdır. Bunun nedeni birçok
unsurdan etkilenerek gerçekleştirilmesidir. İçgüdüsel alışverişleri etkileyen unsurlar genel
olarak 3 grup altında toplanmıştır. Bunlar; ürünün özellikleri, tüketicinin kişisel özellikleri ve
durumsal faktörlerdir. Bu genel başlıklar içerisinde ürün, mağaza, tüketicinin kişilik
özellikleri, grup etkileşimi, ekonomi, kültür gibi birçok unsur yer almaktadır. Bu unsurlar
şöyledir:
12.4. 1. Ürünün özellikleri: Bazı ürünler diğerlerine göre daha fazla içgüdüsel
motivasyonla alınmaktadır. Bu tür ürünler genellikle gıda, giyim, kozmetik
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malzemeleri ve mücevherlerden oluşmaktadır. Bu ürünlerin içgüdüsel isteklerle satın
alınmasında ürünün sahip olduğu özelliklerin etkili olduğu ileri sürülmektedir.
Genellikle düşük fiyatlı, marjinal ihtiyaçları karşılama gücü olan, kitle dağıtımla satış
noktalarına ulaşan, kendin seç-al şeklinde satılan, göze çarpan bir mağazada teşhir
edilen, kısa ömürlü, küçük hacimli ya da hafif olan, az yer tutan ürünler içgüdüsel
alışverişlerde daha fazla satın alınmaktadır.
12.4. 2. İçgüdüsel alışverişi etkileyen unsurlardan birisi tüketicinin kişilik
özellikleridir. İçgüdüsel alışveriş tüketici odaklı bir davranıştır. Rook içgüdüsel
alışverişin tüketicinin acilen bir şeylere sahip olma ihtiyacıyla oluştuğunu ve ürüne ya
da ürünün özelliklerine bağlı olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle içgüdüsel alınan
ürünler yerine içgüdüsel alışveriş yapan tüketicilerin özelliklerini belirlemek daha
açıklayıcıdır. Yapılan araştırmalara göre içgüdüsel alışveriş yapan tüketiciler
çoğunlukla bağımsız benlik yapısına sahip kişilerdir. Bağımlı benliğe sahip kişilerde
bu oran oldukça azalmaktadır. Duygusal zekası yüksek olan kişilerde içgüdüsel
alışveriş yapma oranı yüksektir. Çünkü kişilerin duygusal yapısı içgüdüsel alışveriş ile
duygusal zeka arasındaki ilişkiyi belirlemede önemli aracı faktördür. Tüketicinin
kendini kontrol etme mekanizmasının güçlü olmaması da içgüdüsel alışveriş eğilimini
artırmaktadır.
12.4. 3. Tüketicinin ruh hali: Tüketicinin ruh hali içgüdüsel alışveriş üzerinde
etkilidir. Ancak daha yoğun ve güçlü şekilde hissedilen duygular yönlendirici
olmaktadır. Örneğin kişi aşırı mutlu ya da depresyonda olduğunda daha fazla
içgüdüsel alışveriş yapmaktadır. Kişilerin bu üç ruh halinde kendilerini ödüllendirmek,
desteklemek ya da kendine güven duymak için bu tür alışverişlere yöneldikleri
belirtilmektedir
12.4. 4. Demografik özellikler: İçgüdüsel alışverişi gençler ve kadınlar daha fazla
yapmaktadırlar. 18- 39 yaş grubunda olanlarda içgüdüsel alışveriş yapma oranı daha
yüksektir. Ayrıca özellikle giysi alışverişlerinde kadınlar oldukça fazla içgüdüsel
alışveriş yapmaktadırlar. Gelir içgüdüsel alışveriş yapma üzerinde etkilidir. Örneğin
bireyin harcanabilir geliri arttıkça içgüdüsel alışveriş yapma oranı yükselmektedir.
Ancak gençlerin yaptığı içgüdüsel alışverişin ailenin geliriyle ilişkisi
bulunmamaktadır. Eğitim düzeyiyle ilişkisi bulunmaktadır. Yüksek öğrenim alanlar da
bu eğilim daha fazladır. Sosyal sınıf araştırması beklenenden farklı özellik
göstermiştir. Çalışmalarda içgüdüsel alışveriş geciktirilmiş ödüllendirme olarak
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adlandırılan bir karar verme süreci olarak ifade edilmiş ve orta ve alt sosyal sınıfta
daha çok görüldüğü ileri sürülmüştür. Ancak alt sosyal sınıfta bu eğilime daha az
rastlanmıştır.
12.4. 5. Mağaza unsurları: Alışveriş yapılan mağazanın yerleşimi, raf dizaynı, satış
noktası malzemeleri, satış noktası uyarıcıları (gösteri, teşhir, yarışma vb.) içgüdüsel
alışveriş üzerinde etkilidir. Ayrıca mağaza içindeki hoş kokular ve müzik de
tüketicinin olumlu ruh halinde olmasında ve içgüdüsel alışveriş yapmasında etkilidir.
Mağaza içerisinde satışçı ile olan etkileşimin de içgüdüsel alışverişi etkilediği
belirlenmiştir. Son dönemlerde oldukça yaygınlaşan telepazarlama uygulamalarının da
içgüdüsel alışveriş miktarını artırdığı ileri sürülmektedir.
12.4. 6. Durumsal faktörler: İçgüdüsel alışverişi etkileyen durumsal faktörler, zaman
ve alışveriş partnerleridir. Alışveriş için ayrılan zaman arttıkça içgüdüsel alışveriş
yapma oranı artmaktadır. Ayrıca alışverişe yakın arkadaşlarla çıkmak bu tarz
alışverişleri artırmaktadır.
12.4. 7. Kültür yapısı: Toplumun içinde bulunduğu kültür yapısı tüketicilerin
içgüdüsel alışveriş eğilimleri üzerinde etkilidir. Bireyci kültürlerde yaşayanlarda bu
eğilim daha fazladır. Kolektif kültürde yetişen kişiler toplum normlarına daha fazla
bağlı kişilerdir. Bu nedenle toplum tarafından kabul edilmeyen davranışlardan
olabildiğince kaçınırlar. Bireyci toplumlarda kişi bağımsız ve kendi kararlarını kendisi
verir. Bu nedenle diğer insanların fikir ve görüşleri bağlayıcı değildir. Yapılan
araştırmaya göre bireyci toplumlarda kolektiflere göre içgüdüsel alışveriş yapma oranı
daha yüksektir. Hedonik alışveriş eğilimi yüksek olanlarda içgüdüsel alışveriş eğilimi
de yüksektir.
12.4. 8. Ekonomik yapı: Ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan bölgelerde
içgüdüsel alışveriş oranı daha fazladır. Ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlerde
tüketicilerin içgüdüsel alışveriş yapma eğilimleri azalmaktadır.
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12.5. Beatty, Ferrel’e Göre Tüketiciyi İçgüdüsel Alışverişe Yönelten Değişkenler:
Beatty, Ferrel yaptıkları çalışmada tüketiciyi içgüdüsel alışverişe yönelten
değişkenleri belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmacılara göre içgüdüsel alışverişte hem
iç hem de dış faktör ve uyarıcıların etkisi bulunmaktadır.

İÇGÜDÜSEL ALIŞVERİŞİN BELİRLEYİCİLERİ
Kaynak: Beatty, Ferrel, 1998:171’den Aktaran Ünlü, 2008: 161.

Modele göre tüketicinin içgüdüsel alışveriş yapmasında yeterli zaman ve parasının
olmasının, alışverişten zevk almasının, içgüdüsel davranma eğilimin olmasının, mağaza içi
unsurların, acilen bir şeyler alma isteğinin ve olumlu duygular yaşamasının etkisi
bulunmaktadır. Tüketicinin uygun zamanı olması mağaza içi teşhir ve gösterilerle
ilgilenmesine neden olmaktadır. Sonrasında tüketici bir şeyler alma isteği duymakta ve
içgüdüsel alışveriş gerçekleşmektedir. Benzer şekilde yeterli finansal güç olması, alışverişten
zevk alma ve içgüdüsel davranma eğiliminin mağaza içi unsurlarla ilgilenme, olumlu
duygular yaşama ve bir şeyler alma isteği üzerinde etkisi bulunmaktadır. Olumsuz etkiler ise
yeterli zaman olmaması ya da yeterli finansal güce sahip olmama sonucu kişinin olumsuz
duygular yaşaması ve bir şeyler almak istememesi ile sonuçlanmaktadır.
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12.5.1. Kişilik Özelliği Olarak İçgüdüsel Yönlülük
Önceden ifade edildiği gibi içgüdüsel alışveriş çoğu zaman ürünün özelliğine bağlı
(Hedonik-Rasyonel ürünler) bir alışveriş değildir. Bu daha çok kişilerin iç ve dış uyarıcılara
verdiği tepkidir. Bu nedenle içgüdüsel alışveriş yapmada kişilik özellikleri daha önemli rol
oynamaktadır. Buradan yola çıkarak içgüdüsel alışveriş yapmayı etkileyen unsurlar yanında
bu tür alışverişe yönelen tüketicileri sınıflamak daha anlamlıdır. Çünkü mağaza içi sunum,
ürünün sahip olduğu özellik ya da çekicilik sonucu içgüdüsel alışveriş yapanlar olduğu gibi
kişilik özelliği olarak içgüdüsel davranma eğilimi yüksek olan ve tüm alışverişlerini bu
şekilde yapan kişiler de bulunmaktadır. Diğer bakış açısına göre kişinin içgüdüsel eğilimi
yüksektir, zaman ya da finans sıkıntısı olduğu için eğilim davranışa dönüşmeyebilmektedir.
Kişi çevrenin tepkisinden çekindiği için eğilimi davranışa dönüştürmeye bilmektedir. Bu
nedenle içgüdüsel eğilimini davranışa dönüştüren agresif olarak isimlendirilen tüketicilerin
özellikleri ve bu kişilerin içgüdüsel alışveriş eğilimlerini tetikleyen unsurların belirlenmesi
farklılığı görmek açısından yararlı olacaktır.
Belirli bir ürünün ya da sunumunun getirdiği içgüdüsel alışveriş genel içgüdüsel
eğilimden farklı bir özellik göstermektedir. Bu durumda kişilik özelliği olarak içgüdüsel
davranma eğilimi olmayan tüketiciler de bu tür alışverişler yapmaktadırlar. Mağaza atmosferi,
cazip koşullar gibi etmenler tüketicinin aniden alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Kişisel
özelliğinde içgüdüsel davranma eğilimi olan tüketicilerde ise bu tür alışverişler her ürün
grubunda ve daha yoğun görülmektedir.
Kişilik özelliğinde içgüdüsel davranma eğilimi olan tüketicilerin özellikleri iki grupta
toplanmaktadır. Birincisi kişilerin sahip olduğu içgüdüsel karakteristikleri, ikincisi
tüketicilerin kişiliklerinin kuralcı yapısıdır. Araştırmacılara göre kişilerin içgüdüsel
karakteristikleri onların kişilik yapılarıyla ilgilidir. Kuralcı yapıları ise bazı davranışları
yapma ya da yapmama konusunda kendilerince belirledikleri sınırlardır.
12.5.1. 1. İçgüdüsel Davranma Eğilimi Yüksek Olan Tüketicilerin Kişilik
Özellikleri
İçgüdüsel davranma eğilimi yüksek olan tüketicilerin kişilik özellikleri hakkında aşağıda bilgi
verilmiştir:
İçgüdüsel davranışlar id’in kendisini daha fazla hissettirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Çünkü id
ödüllendirilmeyi anında isteyen, beklemeyi ya da geciktirilmeyi kabul etmeyen isteklerin
228

kaynağıdır. Bu nedenle her insanın id’ini dolayısıyla anında karşılamak istediği isteklerini
kontrol etme yeteneği ve gücü farklıdır. Bu nedenle içgüdüsel eğilimi fazla olan insanların
id’lerini kontrol mekanizması zayıftır.
Bir diğer içgüdüsel eğilimde etkili olan unsur geçirilen çocukluk dönemidir.
Psikologlara göre çocukluk döneminde gerektiği zaman yeterli ödüllendirme görmeyen
çocuklarda içgüdüsel davranma eğilimi artmaktadır. Bu nedenle bir kişide içgüdüsel alışveriş
eğiliminin çocukluk yaşlarından itibaren oluştuğu belirtilmektedir.
Kişilik özelliklerinden saplantılı olma ile içgüdüsel davranma arasında ilişki olduğu
görülmüştür. Aşırı düzeyde içgüdüsel davranan kişilerin saplantılı oldukları belirtilmektedir.
Ayrıca kişilik özelliği olarak heyecan arayan ve mantık kuralları ile arzuları arasında
karşılaştırma yaptığında arzuları ağır basan kişilerde bu eğilim daha fazladır. Bazı kişilerde
ise tüm davranış ve isteklerinde haz alma daha ön plandadır. Bu kişilerde de içgüdüsel
davranma eğilimi yüksektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde içgüdüsel alışveriş kavramı ve içgüdüsel alışverişin unsurları
öğrenilmiştir. Bu bağlamda, Youn’a Göre Bir Alışverişin İçgüdüsel Olma Koşulları, Rock ve
Hoch’a Göre Tüketicinin İçgüdüsel Alışveriş Esnasında Geçirdiği Düşünsel ve Davranışsal
Süreçler, İçgüdüsel Alışverişte Duygusal ve Bilişsel Unsurların Sınıflandırılması, İçgüdüsel
Alışverişi Etkileyen Unsurlar (Ürünün özellikleri, Tüketicinin kişilik özellikleri, Tüketicinin
ruh hali, Demografik özellikler, Mağaza unsurları, Durumsal faktörler, Kültür yapısı,
Ekonomik yapı) , Beatty, Ferrel’e Göre Tüketiciyi İçgüdüsel Alışverişe Yönelten Değişkenler
(Kişilik Özelliği Olarak İçgüdüsel Yönlülük ve İçgüdüsel Davranma Eğilimi Yüksek Olan
Tüketicilerin Kişilik Özellikleri) konularına değinilmiştir.

12.HAFTA (2019-2020)
BÖLÜM SORULARI
1)Rook ve Hoch içgüdüsel alışverişi plansız alışverişten ayırmak ve tam olarak
kapsamını belirlemek için bir içgüdüsel alışverişte bulunan özellikleri beş başlık altında
toplamıştır. Bu özellikler tüketicinin içgüdüsel alışveriş esnasında geçirdiği düşünsel ve
davranışsal süreci kapsama alarak belirlenmiştir. Bu bağlamda aşağıdaki başlıklardan hangisi
yanlış ifade edilmiştir?
A

Birden harekete geçme (satın alma) isteği duymak

B

Psikolojik olarak gergin (aşırı alma isteğinin yarattığı gerilim) durumda olmak

C

Psikolojik olarak istekleriyle çatışma ve mücadele içerisinde olmak

D

Bilişsel (rasyonel) değerlendirme yapmak

E

Sonuçları dikkate almadan karar verip, satın almak

2) Aşağıdakilerden hangisi İçgüdüsel Alışverişi etkileyen unsurlar biri değildir?
A

Mağaza unsurları

B

Ürünün özellikleri

C

Tüketicinin ruh hali
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D

Demografik özellikler

E

Üreticinin kişilik özellikleri

3)……………, yaptıkları çalışmada tüketiciyi içgüdüsel alışverişe yönelten
değişkenleri belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmacılara göre içgüdüsel alışverişte hem iç hem
de dış faktör ve uyarıcıların etkisi bulunmaktadır. Modele göre tüketicinin içgüdüsel alışveriş
yapmasında yeterli zaman ve parasının olmasının, alışverişten zevk almasının, içgüdüsel
davranma eğilimin olmasının, mağaza içi unsurların, acilen bir şeyler alma isteğinin ve
olumlu duygular yaşamasının etkisi bulunmaktadır.
Boşlukta yer alması gereken isim aşağıdakilerden hangisidir?

A

Youn

B

Holbrook

C

Rock ve Hoch

D

Webb Young

E

Beatty, Ferrel

4)“Bir alışverişin içgüdüsel olması için şu üç koşula sahip olması gerektiğini ileri
sürmüştür;
a)

Planlanmamış olması,

b)

Bir uyarıcının etkisi ile ortaya çıkması

c)

Tam alışveriş anında karar verilmiş olması”

Tanımlamada belirtilen içgüdüsel alışveriş görüşü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Rock ve Hoch’a Göre Tüketicinin İçgüdüsel Alışveriş Esnasında Geçirdiği
Düşünsel ve Davranışsal Süreçler
B

Youn’a Göre Bir Alışverişin İçgüdüsel Olma Koşulları

C

Dittmar, Beattie ve Friese ’e Göre İçgüdüsel Yönlülük

D

İçgüdüsel Alışverişte Duygusal ve Bilişsel Unsurların Sınıflandırılması

E

Beatty, Ferrel’e Göre Tüketiciyi İçgüdüsel Alışverişe Yönelten Değişkenler
231

5) ………………’a göre Plansız alışverişler de kişiyi davranışa yönelten güçlü
uyarıcılar bulunmamaktadır. İçgüdüsel alışverişlerde ise iç ve dış çevreden gelen uyarıcılar
karşısında kişi harekete geçmektedir. Ayrıca yapılan planlı alışverişin getirdiği plansız
alımlar, hatırlatmalarla gelen plansız alımlar ve öneriyle gelen plansız alımlarda kapsamlı
olmasa da yapılmış bir plan vardır. Bu nedenle plansız alışveriş ile içgüdüsel alışveriş
farklıdır.
Boşlukta yer alması gereken isim aşağıdakilerden hangisidir?

A

Youn

B

Holbrook

C

Rock ve Hoch

D

Webb Young

E

Beatty , Ferrel

YANITLAR: 1) D, 2) E, 3) E, 4) B, 5) A

DOĞRU/YANLIŞ

1) Üreticinin ruh hali İçgüdüsel Alışverişi etkileyen unsurlar biri değildir.
2) İçgüdüsel davranma eğilimi yüksek olan tüketicilerin kişilik özellikleri hakkında
aşağıda bilgi verilmiştir:
“Psikologlara göre ergenlik döneminde gerektiği zaman yeterli ödüllendirme
görmeyen ergenlerde içgüdüsel davranma eğilimi artmaktadır. Bu nedenle bir kişide
içgüdüsel alışveriş eğiliminin ergenlik yaşlarından itibaren oluştuğu belirtilmektedir.”

3) İçgüdüsel davranma eğilimi yüksek olan tüketicilerin kişilik özellikleri hakkında
aşağıda bilgi verilmiştir:
“İçgüdüsel davranışlar id’in kendisini daha fazla hissettirmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Çünkü id ödüllendirilmeyi anında isteyen, beklemeyi ya da geciktirilmeyi kabul etmeyen
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isteklerin kaynağıdır. Bu nedenle her insanın id’ini dolayısıyla anında karşılamak istediği
isteklerini kontrol etme yeteneği ve gücü farklıdır. Bu nedenle içgüdüsel eğilimi fazla olan
insanların id’lerini kontrol mekanizması zayıftır.”
4) Webb Young içgüdüsel alışverişin sadece plansız ve aniden bir şeyler alma isteğiyle
gerçekleşen bir süreç olmadığını belirtmiş, içgüdüsel alışverişin hem düşüncelerin hem de
duyguların etkisiyle gelişen bir karar alma şekli olduğunu ileri sürmüştür.
5) Holbrook içgüdüsel alışverişi plansız alışverişten ayırmak ve tam olarak kapsamını
belirlemek için bir içgüdüsel alışverişte bulunan özellikleri beş başlık altında toplamıştır.

YANITLAR:
1) DOĞRU
2) YANLIŞ, DOĞRU YANIT: ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE, ÇOCUKLARDA,
ÇOCUKLUK YAŞLARINDAN İTİBAREN
3) YANLIŞ, DOĞRU YANIT: BU NEDENLE İÇGÜDÜSEL EĞİLİMİ FAZLA
OLAN İNSANLARIN İD’LERİNİ KONTROL MEKANİZMASI YÜKSEKTİR.
4) YANLIŞ, DOĞRU YANIT: YOUN
5) YANLIŞ, DOĞRU YANIT: ROCK ve HOCH
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13. HAZSAL VE FAYDACI TÜKETİM (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Hazsal Tüketim
13.1.1. Hazsal Tüketim Amaçları
13.1.1.1. Problem Yansıtma (Problem Projection)
13.1.1.2. Rol Yansıtma (Role Projection)
13.1.1.3. Fantezi Kurma (Fantasy Fulfillment)
13.1.1.4. Kaçma (Escapism)
13.1.1.5. Yenilik ve Heyecan Arama (Sensation Seeking)
13.1.1.6. Hayal Kurma (Imagery)

13.2. Hazsal/Deneyimsel Pazarlamanın Temel Özellikleri
13.2.1. Müşteri Deneyimlerinde Odaklanma
13.2.2. Tüketim Durumunu İnceleme
13.2.3. Tüketicileri Rasyonel ve Duygusal Olarak Görme
13.2.4. Çok Yönlü (Eclectic) Araç ve Yöntemler Kullanma
13.3. Faydacı Tüketim (Utilitarian Consumption)
13.3.1. Geleneksel (Faydacı) Pazarlamanın Temel Özellikleri
13.3.2. Geleneksel Pazarlamanın Anahtar Özellikleri
13.3.2.1.Fonksiyonel Özellikler ve Faydalarda Odaklanma
13.3.2.1.1. Özellikler
13.3.2.1.2. Faydalar
13.3.2.1.3. Sınırlı Ürün Sınıfı ve Rekabette Odaklanma
13.3.2.1.4. Müşterileri Rasyonel Karar Verici Olarak Görme

13.4. Müşteri Karar Verme Süreci
13.5. Analitik, Sayısal ve Sözlü Araç ve Yöntemler Kullanma

13.6. Hazsal ve Faydacı Tüketim Arasındaki Farklar
13.6.1. Tüketim Deneyimi İçinde Duyguların Rolü
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13.7. Hazsal Tüketimle Yaratılan Duygular
13.7.1. Duygular ve Tüketici Seçim Kriterleri
13.7.1.1. Teknik Kriter
13.7.1.2. Ekonomik Kriter
13.7.1.3. Hukuksal/Yasal Kriter (Legalistic)
13.7.1.4. Bütünleyici/Tamlayıcı Kriter (Integrative)
13.7.1.5. Uyum Kriteri (Adaptive Criteria)
13.7.1.6. İçsel Kriterler (Intrinsic Criteria)
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Giriş
İşletmeler ürün stratejilerini belirlerken, hedef pazarı iyi incelemek ve bu hedef pazara
uygun etkin kararlar almaya özen göstermek zorundadır. Hedef pazara uygun ürün
kararlarının alınabilmesi, tüketicilerin yaşam tarzlarının ve ürünlerin hazsal ve faydacı
özelliklerinin belirlenebilmesiyle olanaklıdır. Ürün kararlarında maliyetler, rakipler,
ekonomik koşullar, moda ve marka imajı gibi faktörler etkilidir. Ancak, ürün kararlarını etkili
ve verimli bir biçimde alabilmek amacıyla tüketicilerin ürünlerin hazsal ve faydacı
özelliklerine yönelik tercihlerinin belirlenmesi birinci derecede önem taşımaktadır.

İşletmelerin özellikle ürüne ve tutundurma faaliyetlerine yönelik stratejik kararları
almalarında yardımcı olabileceği düşüncesiyle tüketicilerin yaşam tarzı özelliklerine göre
ürün/hizmetin hazsal ve faydacı özellikleri tercihleri arasındaki ilişkileri belirlemek
gerekmektedir.
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13. HAZSAL VE FAYDACI TÜKETİM (1)
13.1. Hazsal Tüketim (Hedonic Consumption)
Hedonizm, zevkin peşinde koşma ya da zevke, özellikle de duyumsal zevklere kendini
adama şeklinde ya da psikolojik anlamda; zevk arama arzusuyla ya da acıdan kaçma şeklinde
motive edilen davranış biçimini savunan doktrin olarak tanımlanır.
Hirschman ve Holbrook’a göre (1982) hazsal (hedonic) tüketim, birinin ürünlerle ilgili
tecrübelerinin duygusal, fantezi ve “çoklu duyumsal” (multisensory) yönleriyle ilgili tüketici
davranışlarına işaret eder. Çoklu duyumsal terimi aracılığıyla tatları, sesleri, kokuları,
dokunmayla ilgili etkileri ve görsel imajları içeren çoklu duyumsal tarzlardaki deneyimler
kastedilmektedir. Bireyler bu duyumsal girdileri çözerek sadece dış uyarıcılardan gelen çoklu
duyumsal etkilere tepki göstermezler (parfüm gibi); aynı zamanda içlerinde çoklu duyumsal
imajlar yaratarak da tepki verirler. Örneğin, bir parfümü koklamak tüketicinin sadece onun
kokusunu almasını ve çözümlemesine neden olmaz; aynı zamanda daha önce tecrübe edilmiş
dokunma hislerini, sesleri, görünüşleri de kapsayan içsel imajları da üretir ki bu imajların
hepsi “tecrübe/deneyim” (experience)’dir. Bir parfüm kokusu tüketicinin bu parfümü kullanan
biriyle olan bir gönül anısını hatırlamasına neden olabilir ya da tüketici eskiden yaşadığı bir
olayı tekrar yaşamak yerine, düşlerinde bir yenisini üretir.
Çoklu-duyumsal imajların üretilmesinin yanı sıra hazsal tüketimle ilgili bir başka tepki
türü de duygusal uyarımdır (emotional arousal).
Duyguların içinde; neşe kıskançlık, korku, öfke, sevinç vardır. Duygusal tepki hem
psikolojik hem de duygusal tepkiler taşır, hem zihinde, hem de vücutta değişken durumlar
yaratır. Hazsal tüketimin anlaşılmasında, bu duygu yelpazesi çok önemli bir rol oynar. Belli
bazı ürünlerin tüketiminde (örneğin, romanlar, oyunlar ve spor olayları), duygusal uyarım
arayışı temel güdülenme olarak ileri sürülmektedir.

Hazsal tüketim görüşüne göre ürünler nesnel varlıklar olarak değil de öznel semboller olarak
tanımlanırlar. Ürünün ne olduğundan çok, neyi temsil ettiği önemlidir. Gerçeğin yerine
ürünün taşıdığı ve yarattığı imaj odak noktasıdır. Anahtar ölçüt ise, anlam öğrenilmesinden
çok tüketicinin duygusal tepkisidir.
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Tüketiciler bir ürünün somut, bilinen nitelikleri belirgin ve anlaşılır olmasına rağmen, bu
niteliklere katkıda bulunacak öznel bir anlam eklerler. Bir ürünün somut bir nesneden çok
öznel bir sembol olarak algılanması markaların nasıl seçildiğini izah edebilir. Tüketici
açısından ürünün açık ve belirgin/somut nitelikleri bakımından önemi, onun yaratacağı öznel
sembollerden daha az önemlidir.

Ürün kullanımıyla ilgili hazsal görüş, ürün kullanımından elde edilen psikolojik deneyimleri
içermektedir. Bu yüzden hazsal tepkiler kullanım deneyiminin temeli olarak görülebilir. Bu
genel çerçeve içinde ürün ile tüketici arasındaki etkileşim oldukça önemlidir. Örneğin, bir
oyun ya da bir spor olayı esnasında izleyicilerin tepkisinin hem göstericiler hem de izleyiciler
üzerinde karmaşık ve iki taraflı etkileri vardır. Birçok hazsal ürünü tüketimi zaman alır.
Tüketici tarafından denenerek elde edilen duygular ve düşsel imgeler, bu kullanım süreci
içinde sürekli bir değişim içindedir. Belli bir zaman dilimi içinde denenen ürünler için belli
bir uyarım şekli tercih edilmekte ya da istenmektedir.

Örneğin; bir roman bir film, bir rock konseri ya da bir futbol maçı tüketimi zaman alan
ürünlerdir ve bu zaman esnasında da tüketicide değişik duygu ve fanteziler uyandırır. En fazla
tercih edilen uyarım biçimi, düşük düzeyde başlayıp yoğunluğu giderek artan, en tepe noktaya
varan ve giderek sakinleşip yatışandır. Burada, cinsel bir birleşmeyle büyük benzerlik
gösteren, beki de doğumun yaşamsal değerinden çıkan karakteristik ritimlerle tüketim
gerçekleştirilmektedir. Cinsel uyanmanın birçok hazsal tüketim biçiminin temel
sonuçlarından olduğu söylenebilir. Örneğin lise ve üniversite öğrencileri genç insanlar için
rock ya da pop konserleri birer hazsal deneyimdir.

Hedonizmin çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkan yönü alışveriş yapmadaki beklentilerdir.
Alışveriş ve satın alma eylemlerinden beklentiler iki türlü olabilir: Faydacı (utilitarian) ve
hazsal (hedonic) beklentiler.

Faydacı beklentilerde tüketici, ürünün işlevsel ve nesnel özelliklerine ağırlık verir. Hazsal
beklentilerde ise duygusal tepkiler, duygusal hazlar, düş kurma ve estetik kaygılar ön
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plandadır. Alışverişten, satın almadan beklenenler nesnel ve işlevsel yararlardan daha
fazlasını içerir. Yükseltilmiş arzular, genişletilmiş ilgilenimler, algılanan özgürlükler,
fantezileri gerçekleştirmeler ve gerçeğin tatsızlığından kaçmalar gibi faktörlerin hepsi hazsal
alışveriş deneyiminin belirtileridir. Bu açıdan bakıldığında, hazsal beklentiler öznel olduğu
kadar semboliktir. Ürünün nesnel özelliklerinden farklı ve bunlardan uzaklaşmış, ayrı olarak
değerlendirilme ağırlığı vardır. Yılbaşı alışverişlerinde bazılarının “kendimi şekerleme
dükkanında bir çocuk gibi hissediyorum” demesi, oyuncak almayı sevenlerin “içimdeki küçük
çocuk” benzetmeleri yapması ya da “alışverişten, sorunlarımdan uzaklaşmak istediğimde bana
yardımcı olursa, zevk almaktayım” açıklamaları, alışverişin sadece ürün e sahip olmanın
ötesinde bir anlam kazandığını bizlere açıkça göstermektedir.
Tüketici birçok durumda sözünü ettiğimiz iki tür beklentiyi de göz önüne
alabilmektedir. Örneğin, Mercedes marka otomobil satın almada güvenlik, iç hacim rahatlığı,
sürat gibi nesnel yararlar beklenirken; otomobilin sağlayacağı prestij ve sürerken elde
edilecek haz gibi öznel faydalar da söz konusu olabilmektedir. Hazsal beklentide genel
anlamdaki sembolik değer, odak noktası olabilmektedir.

Tüketimin bu yönüyle ilgili olarak Campell (1987), hazsal tüketimin zevk ve güdülerle ilgili
olduğunu ve bireyselliğin, bireylerin hazsal deneyimlerinde çok önemli bir rolü olduğunu
vurgular. Campell’e göre: “Çok az insan kendini tamamen zevke adadığı halde, hazsal
deneyim aramak yaygındır. Duygu spontane ve şiddetlidir, kendini açığa vurur; sınırsız hayal
gücü hayal kuranlarca eninde sonunda kontrol edilir ve hedonizm bireysel rüyalar için fırsat
yaratır. Hedonizm aracılığıyla büyü yaratılır ya da dünyaya büyü katılır”.

Hazsal ürün-ilişkili deneyimlere örnek olarak genel anlamda, eğlence ve sanat; daha özel
anlamda ise oyunlara, filmlere, kitaplara ve televizyon şovlarına olan tepkiler sayılabilir. Bu
deneyimler içinde tüketicilerin sübjektif reaksiyonları, tüketicilerin ürünlerin daha soyut,
sembolik ve estetik yönlerine değer verdikleri, tüketici-obje etkileşimine bağlı olan “tüketici
değeri”ni tanımlamada çok önemlidir. Dolayısıyla tüketim sonuçları, sübjektif tepkilerin
sürekli olarak evrimleşen/gelişen yönlerini gerektirdiğinden değişkendir. Örneği bir film
izlemeye gidildiğinde filmin değeri, hisler uyandırarak ve duygusal tepkileri kışkırtmak üzere
birinin öznelliğini (subjectivity) etkilemesine bağlıdır. Bunun ötesinde, temel değer
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kaynağının öznellik olmasından ötürü etkileşimin sonucu öngörülemez. Bu nedenle dikkate
değer bir belirsizlik hüküm sürer. İnsanların sürekli değişmesinden ötürü, ilgili özne-obje
etkileşimi hazsal ürünlerin nasıl tüketildiğinin farklılıkları yönünde gelişir. Bu, bir filmin
fonksiyonelliğinin rasyonel olarak analiz edilemeyeceği anlamına gelir. Bu belirsizlik favori
aktörü seçerek, bilinen bir hikaye arayarak, filmin yorumlarını okuyarak ya da söz konusu
filmi daha önce görmüş arkadaşlarla konuşarak azaltılsa bile, belirsizliğin bağlı olduğu
yüksek derecede öznellik bu analizi engeller.

Wagner (1999), estetik değerin diğer değer sınıflarıyla birlikte iki varsayım ileri sürdüğünü
iddia eder. Birincisi, tüketici ve ürün arasında bir etkileşimi içerir; ikincisi ise bu tarz bir sanat
ürününde, ürünün algılanmasını değerlendirilmesi ve yargılanmasının tam bir deneyimini
kapsar. Bir hazsal ürünün bu tarzında (sanatsal ya da başka türlü) etkileşim, tüketicinin
öznelliğine yakından bağlıdır. Buna ilaveten, hazsal bir Obje söz konusu olduğunda (sanatsal
ya da başka türlü), uygun etkileşimlilik tüketicinin öznelliğiyle yakından ilişkilidir. Bu
bağlamda öznellik, rasyonel analizleri alaşağı edecek şekilde, tüketim deneyiminin sonucunu
şekillendirecek bir biçimde (değişken duygusal tepkileri de kapsayacak şekilde) objeyi
algılama yoluyla şekillendirecek, yaratıcı gücü gerçekleştiren bir süzgeçten daha fazla anlama
gelir.

Aşağıdaki şekil, tüketici ve ürün arasındaki etkileşim içindeki farklı etkilerin bir
sonucu olan iki tür tüketimi tarif ederek tartışmayı özetlemektedir. Ayrıca farklılaşan tüketim
bakış açılarının yönlerini de göstermektedir.
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Faydacı ve Hazsal Tüketim
Kaynak: Morris B. Holbrook, Introduction to Consumer Value: A Framework For
Analysis and Research London: Routledge, 1999, ss:1-28’den Aktaran Çelik, 2009:52

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

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

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

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

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

13.1.1.6. Hayal Kurma (Imagery)
Hayal kurma, eski hayalleri yeniden hatırlamak ve bilinç durumunu istenilen şekilde
değiştirmek için, hayali bir düzen kurma arzusuyla ilgilidir.
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13.2. Hazsal/Deneyimsel Pazarlamanın Temel Özellikleri
13.2.1. Müşteri Deneyimlerinde Odaklanma

“Hazsal tüketim” (hedonic consumption) kavramıyla ifade edilen tüketim anlayışının
kişinin/tüketicinin deneyimleriyle doğrudan ilgili olduğu için bu düşünceyi benimseyen
pazarlama anlayışı “deneyimsel pazarlama” (experiental marketing) olarak da literatürde yer
almaktadır.

Geleneksel pazarlamanın aksine, deneyimsel pazarlama tüketici deneyimlerinde odaklanır.
Deneyimler, karşılaşılan, maruz kalınan ya da yaşanan durumların bir sonucu olarak
gerçekleşir. Bunlar, duyulara, kalbe ve akla hitap eden (onları tetikleyen) uyaranlardır.
Deneyimler aynı zamanda, firmayı ve markayı müşterinin yaşam biçimiyle ilişkilendirir ve
bireysel müşteri eylemlerini, satın alma durumunu daha geniş bir toplumsal bağlama oturtur.
Özet olarak deneyimler, fonksiyonel değerlerin yerini alan duyumsal, duygusal, bilişsel,
davranışsal ve rasyonel değerler sağlar.

13.2.2. Tüketim Durumunu İnceleme
Sınırlı olarak tanımlanmış ürün sınıflan ya da rekabette odaklanmaya karşıt olarak,
deneyimsel pazarlamacılar şampuanı, tıraş kremini, saç kurutma makinesini ve parfümü
düşünmezler. Bunun yerine, “banyoda sabunlanmayı” düşünürler ve bu tüketim durumuna
hangi ürünlerin uyacağını ve tüketimden önce bu ürünlerin, ambalajlarının ve reklamlarının
tüketim deneyimini nasıl artırabileceğini kendilerine sorarlar. Buna ek olarak, deneyimsel
pazarlamacılar tüketim durumunun anlamıyla yakından ilgilenirler.

Russell Belk, Melanie Wallendorf ve John Sherry gibi tüketici araştırmacılarının işaret
ettiği gibi, günümüzdeki tüketiciler için belirli objeler ve tüketim tecrübelerinin
göründüklerinden farklı bir anlamı temsil etmektedir. Bu yazarların belirttiğine göre
tüketiciler ileri bir aşamada değer ifade edebilen çeşitli nesnelere “kutsallık statüsü”
atfedebilirler. Gerçekleştirdikleri tüketim dolayısıyla bu değerleri dışa vurarak, bir bütün ve
özel bireyler olarak toplumla ilişkilerini kutsama edimine katılırlar. Toplum için değer dışa
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vuran belirli kutsal ürünler (artifact) tanımlamak toplumsal bütünlüğü ve sosyal entegrasyonu
sağlar. Birey için bu dışavurum sürecine katılım; yaşamına anlam, istikrar/tutarlılık, keyif ve
sık olarak da toplumsal ilişki üzerinden haz alma şeklinde bir getiri sağlar.

13.2.3. Tüketicileri Rasyonel ve Duygusal Olarak Görme

Deneyimsel pazarlamacılar için müşteriler, duygusal oldukları kadar rasyonel/mantıksa1
olarak da güdülenmişlerdir. Bu şu demektir, müşteriler sıklıkla rasyonel seçimlere angaje
olurlarken, aynı sıklıkla duyguları tarafından da yönlendirilirler; çünkü tüketim deneyimleri
çoğu zaman ‘fantezi, duygu ve eğlence’ arayışına yönlendirilmiştir”. Dahası, müşterilere
duygu, düşünce sağlayan fiziksel ve akli gereçleri doğal seçim tarafından evrimleştirilerek
karşılaştıkları problemleri çözmeye çalışan ataları gibi birer “hayvan” olarak düşünmek
yararlı olabilir.

Ne yazık ki psikoloji, mantık ve evrimsel biyolojiden en son bulgu ve görüşleri içeren bu
genel müşteri bakış açısı, pazarlama alanında çok az bir etkiye sahiptir. Bu bakış açısı
bugünün pazarlamacıları için önemli bir mesaj içermektedir:

“Müşterilere sadece mantıklı karar vericilermiş gibi davranmayın. Müşteriler eğlendirilmek,
uyarılmak, duygusal açıdan etkilenmek ve yaratıcı bir şekilde rekabet etmek isterler.

13.2.4 Çok Yönlü (Eclectic) Araç ve Yöntemler Kullanma
Geleneksel pazarlamanın analitik, sayısal, ve sözlü yöntemlerinin aksine, deneyimsel
pazarlamacıların kullandığı araç ve yöntemler farklı ve çok yönlüdür. Kısaca, deneyimsel
pazarlama bir metodolojik ideolojiye bağlı kalmaz; yani çok yönlüdür (eclectic).
Bazı araç ve yöntemler oldukça analitik ve sayısaldır (iletişimin duygusal etkilerini
ölçümlemek için kullanılan göz-hareketi “eye-movement” yöntemleri gibi). Ayrıca, yöntemler
sezgisel ve niteliksel olabilirler (yaratıcı düşünceyi anlamaya yönelik kullanılan beyinodaklanma “brain-focusing” teknikleri).
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Geleneksel odak grup tekniğini alarak sözlü olabilirler; derin-görüşme “deep-interview” ya da
anket şeklinde olabilirler. Görsel de olabilirler. Bunlar yapay bir laboratuvar çevresinde ya da
tüketicilerin Tv seyrettikleri ve bira içtikleri bir barda olabilir. Bütün cevaplayıcılara aynı
standart formatı sağlamak yerine, ilgilenilen durumlara uyarlanırlar.

Özet olarak, deneyimsel pazarlama dört anahtar yönden ayrılır: Tüketici deneyimlerinde
odaklanma, tüketimi bir bütün (holistic) deneyim olarak ele almak, tüketimin hem mantıksal
ve hem de duyumsal yönlerini kabul etmek ve çok yönlü (eclectic) yöntemleri kullanmak.
13.3. Faydacı Tüketim (Utilitarian Consumption)
“Utilitirianizm” yani faydacılık, bir nesnenin ya da bir eylemin değerinin onun
faydasıyla belirleneceği şeklindeki inanç, olarak tanımlanır.

Faydacı Tüketim (Utilitarian Consumption), bir el feneri, bir kalem, bir laptop ya da
bir kutu motor yağı gibi faydacı (utilitarian) ürünlerin tüketimi anlamına gelir.
Özelliklerin nesnelliği (sözgelimi sıradan bir el feneri) bu türden bir tüketim için
çekirdek değeri olan ürünün fonksiyonelliğiyle yakından ilişkilidir. Eğer üzgünsek, öfkeliysek
ya da beklenmedik ölçüde mutsuzsak, hislerimiz el fenerinin nasıl çalıştığıyla ilgili bir etkiye
dönüşmez. Sonuç olarak, el fenerinin işlevselliği ürün ve tüketici arasındaki etkileşimliliği
düzenler ve tüketim ediminin doğasına sabit veya düşük oranda değişimi ekler. İnsanlar,
rasyonel ve iyi bilgilenmiş olarak, önceden el fenerinin (yani, tam olarak el hareketiyle
kontrol edebilen, belli bir noktaya odaklanabilen ışık kaynağının) işlevselliğinden ne
bekleyeceğini bilirler. Böylece; (bir el feneri alınırken ne özellikler arandığı bilinir) mevcut
olan çeşitli arzuların karakteristiği incelenebilir, rekabet eden markalar tercihe göre
sıralanabilir ve seçilen marka arzu edilme ölçütüyle en iyi şekilde eşleşir. Burada, ürünü ya da
marka arzını sundukları maksimum kullanışlılık zemini üzerinde değerlendirilebileceği
noktasına değinen “karar alıcı olarak tüketici” tamamen uygun düşer.
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13.3.1. Geleneksel (Faydacı) Pazarlamanın Temel Özellikleri
Faydacı tüketim kavramı tüketimden çoğunlukla somut faydalar sağlanması gerektiği
düşüncesine dayanan geleneksel pazarlama anlayışını yansıttığı için bu görüşü benimseyen
pazarlama anlayışına ilgili literatür içinde “Geleneksel Pazarlama” (Traditional Marketing)
olarak da isimlendirilmektedir.

“Geleneksel Pazarlama” terimi; bir prensipler kuralına, pazarlama akademisyenlerinin fikir ve
metodolojilerine, pratisyenlere (pazarlama direktörleri, marka yöneticileri, iletişim
yöneticileri) ve bu yüzyılda, özellikle de son otuz yılda çalışmaları/birikimleri olan
danışmanlara işaret etmektedir. Pazarlama çerçevesinde olan bu kavramlar son on yıl boyunca
aslen değişmemiştir. Pazarlamacılar “çevredeki değişikliklere dikkat edin” demeyi
sevmektedirler. Fakat hala kendi disiplinlerine direk etki eden değişimleri çoğunlukla göz ardı
etmektedirler.

Geleneksel pazarlamanın prensip ve görüşleri, ürünlerin doğasını, tüketici
davranışlarını ve pazardaki rekabetsel hareketleri tarif etmektedir. Geleneksel pazarlamacılar
yeni ürün geliştirirler, marka ve ürün hattını planlarlar, iletişimi dizayn ederler ve rekabetsel
hareketlere tepki verirler.

13.3.2 Geleneksel Pazarlamanın Anahtar Özellikleri
13.3.2.1. Fonksiyonel Özellikler ve Faydalarda Odaklanma
Geleneksel tüketim büyük ölçüde fonksiyonel özellikler ve faydalarda odaklanır.
Geleneksel pazarlamacılar, değişik pazarlardaki (örneğin, endüstriyel, tüketici, teknoloji,
hizmet pazarları) tüketicilerin (örneğin, ticari müşteriler ya da son tüketiciler), önemlerine
göre fonksiyonel özellikleri tarttıklarını ürün özelliklerini değerlendirdiklerini ve en yüksek
faydalı ürünü seçtiklerini farz ederler (bu, ağırlıklı özelliklerin toplamı olarak tanımlanır). Bu
genel çerçeveye uymayan her şey, kavramsal olarak ne anlama geldiği bilinmeksizin “imaj”
ya da “marka” etkisi olarak etiketlenmiştir/ damgalanmıştır. Daha da kötüsü bunlar, “konu
dışı”, “anlamsız” hata değişkeni olarak sayılmaktadır.
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13.3.2.1.1. Özellikler: Philip Kotler’e göre özellikler, “ürünlerin temel fonksiyonlarını
tamamlayan karakteristiklerdir”. Müşterilerin özellikler temelinde seçim yaptığı
varsayıldığından,ürün özellikleri firmaların sunumlarının rekabetsel sunumlardan
farklılaştıran bir anahtar olarak görürler. Stratejist Michael Porter, ürün farklılaşmasını bir
rekabet bağlamı içinde, “satın alıcılar tarafından genişçe değerlendirilen” bir nitelikteki
benzersiz bir gelişim olarak tarif eder.

13.3.2.1.2. Faydalar: Faydalar, fonksiyonel özelliklerden çıkar. Faydalar müşterilerin
ürünlerden beklediği performans karakteristikleridir. Bunlar, diş macunları için; çürük
önleme, tartar önleme ve beyazlatma, hava yolları için; tarifeler, yarış yeri ve uçuş mili,
kişisel bilgisayarlar için; hız, bağlantı ve portatifliktir.

Özellikler ve faydalar genellikle bire bir değildir (yani, bir özellik bir fayda sunmaz).
Genellikle birkaç özellik bir fayda sağlar. Örneğin, resim kalitesi (TV’nin bir faydası), birkaç
ürün özelliğinin sonucu olabilir (ekran genişliği, parlaklık, kontrast kalitesi). Pazarlamacıların
çoğu faydalardan başlamak isterler, sonra onları ürün özelliklerine bağlarlar ve böylece
tüketicinin sesini üretim sürecine taşıyan bir “Kalite Evi” oluştururlar.

Pazarda yarışırken, aynı üretici farklı kullanıcılar için farklı faydalara vurgu yapabilir ve
böylece üründen bekledikleri faydalara göre satın alıcıları sınıflamayı içeren bölümlemenin
güçlü bir şekli aranmış olur.

Philip Kotler’in Procter & Gamble örneğinde açıkladığı gibi, “P8G müşterilerin çamaşır
deterjanından bekledikleri faydaların temelinde farklılaştırılan dokuz çamaşır deterjanı
markası (Tide, Cheer, Dash, Bold, Dreft, Ivory Snow, Oxydol ve Era) yaratmıştır.

Örneğin, “Tide” çok güçlü temizler, kirleri söker atar. “Ivory Snow” % 99 saftır ve böylece
çocuk bezlerine ve çocuk giysilerine uyumludur. “Bold”, kumaşlar için kullanılan
yumuşatıcıdır, “temizler, yumuşatır ve statiği kontrol eder”. “Dash” ise P8G’nin değer
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girişidir; “Zor kirlere hücum eder.” ve bunu “Çok küçük bir fiyata yapar”.

13.3.2.1.3. Sınırlı Ürün Sınıfı ve Rekabette Odaklanma: Geleneksel bir pazarlamacının
dünyasında, McDonalds’s, Burger King ve Wendy’s’e karşı rekabet eder (Pizza Hut,
Friendly’s ya da Starbucks’a karşı değil). Snapple, Minute Maid ve Tropicana’ya karşı
rekabet eder (Arizona Iced Tea ya da Nuntucket Nectar’la ya da pazardaki diğer bütün sularla
değil). Chanel kokuları, Dior kokularına karşı rekabet eder (Lancôme ya da L’Oréal, ya da bir
pazar perakendecisi tarafından sunulan başka bir kokuya karşı değil). Çin imalatçıları
rakiplerini diğer Çin imalatçıları olarak görürler (Create8 Barrel ya da Williams-Sonoma’yı
değil). Geleneksel bir pazarlamacı için, rekabet öncelikle dar tanımlanmış ürün sınıflarında
meydana gelir.

13.3.2.1.4. Müşterileri Rasyonel Karar Verici Olarak Görme: Ekonomistler ve karar
bilimciler, müşteri karar verme sürecini apaçık bir problem çözümü olarak görmektedirler.
Engel, Blackwell ve Miniard’ın açıkladığı gibi problem çözme ihtiyacın karşılanmasını
sağlayan düşünülmüş mantıklı hareketi belirtir.
13.4. Müşteri Karar Verme Süreci: Müşteri karar verme sürecinin genellikle birkaç adımı
içerdiği varsayılır. Bu sürecin ana başlıkları aşağıda yer almaktadır:
İhtiyaç Tanımlama: Müşteriler ideal bir ihtiyaç karşılama durumuyla gerçek durum arasında,
ki bu durum müşterileri boşluğu azaltmaları için motive eder, bir boşluk algılarlar.
Bilgi Arama: Müşteriler, bir mağazada alternatif ürünleri karşılaştırarak, katalog ya da diğer
bilgileri okuyarak ya da önceki tatmin edici seçimlerini hatırlayarak bilgi ararlar.
Alternatifleri Değerlendirme: Müşteriler birçoklunitelik (multi-attribute) modeline
benzeyen bir hesaplama yaparak, son seçim grubunu değerlendirirler.
Alternatifleri Derecelendirme: Müşteriler her bir niteliği ya da faydanın önemini belirler; bir
önem derecesi bulur, bir markayla sunulan nitelikleri değerlendirir ve derecelendirir. Sonra
ağırlığı her bir derecelendirmeyle çarpar. Müşteriler sonra her bir diğer markaya göre her
markanın toplam faydasını karşılaştırır.
Satın Alma ve Tüketim: Müşteriler eğer mümkünse en iyi alternatifi satın alırlar.
Kullanımdan sonra, müşteri gerçek performansı beklenen performansla karşılaştırır ve
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buradan bir tatmin edinir. Eğer müşteri tatmin olduysa, ürünü tekrar satın alır.

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

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

Tüketim Olayı
Kaynak: Michela Addis, Morris B. Holbrook, “On the Conceptual Link Between
Mass Customisation and Experiental Consumption: An Explosion of Subjectivity”, Journal of
Consumer Behaviour, Vol. 1, 2001, ss: 50-56’dan Aktaran Çelik, 2009:64

Bazı tüketim deneyimleri için (örneğin, Epson marka bir yazıcının mürekkep kartuşu için)
nesnel özellikler tüketicinin öznel tepkilerinden çok daha ağır basabilir. Tüketiciler esasen
ürünün teknik performansından ya da fiziksel karakteristiklerinden ne alabilecekleriyle
ilgilenirler. İlgili özellikler bütünü, tüketicilerin ürünün kullanımından işlevsel /fonksiyonel
olarak ne elde edeceği gibi bir değer oluşturma vazifesi görür. Bu tip müşteri değeri, birincil
olarak bu tür bir değer sağlayan bir ürün olduğu kadar, kendi doğasında “faydacı” olarak
değerlendirilir.

Diğer tüketim deneyimlerinde (örneğin, bir Mark Rothko resmini değerlendirme), tüketicinin
sübjektif tepkilerinin göreceli ağırlığı, ürünün objektif özelliklerinin ağırlığından daha
önemlidir. Böyle durumlarda tüketici değeri, ürünün çeşidinin bu tür değeri sağlama eğilimi
ölçüsünde, “hazsal” olarak tanımlanır. Bazı ürünler ise, eşit ya da benzer ağırlıkta objektif
özellikler ve sübjektif tepkilere sahip olabilir.

Sonuç olarak, bazı ürünler aynı ya da benzer nesnel özellikler ya da öznel tepkiler oluşturma
özelliğine sahip olabilirler. Burada nesnel ve/veya öznel bileşkelerin “her ikisi” veya belki de
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“hiç birisi” müşteri değerini belirlemede etkendir. Bu deneyim tarzı ve ilgili ürün sınıfı
“denge ürünler” olarak isimlendirilir. Tüketim deneyimi sırasında tüketici duygularının rolü,
sübjektifliğin bir göstergesidir. Bu bağlamda Richins (1997), tüketicilerin tüketim
deneyimleri sırasında çoğu zaman hissettikleri duyguların sırasını gösteren bir tanımlayıcı set
geliştirmiştir (Tüketim Duygu Seti).

Bu konuyla ilgili literatürde yer alan deneysel çalışmalar marka değerlendirmeleri ya
da tüketicinin ürün ilişkili tutumları gibi iki benzer boyutta odaklanmıştır. Araştırmaların bu
alanı, tüketicinin değer yargılarının hazsal ve faydacı boyutlarını anlama konusunda yardımcı
olmaktadır. Bazı çalışmalar tüketicilerin ürün kategorilerine karşı tutumlarına odaklanmıştır.
Tutumlar faydacı ve hazsal bazda Batra ve Ahtola (1991) tarafından kavramsal olarak ele
alınmış ve bazı ürün sınıflarında faydacı boyutun, bazılarında ise hazsal boyutun egemen
olduğu saptanmıştır. Yirmi dört ürün sınıfına karşı olan tutumlarla ilgili Crowley ve
diğerlerinin yaptığı bir diğer çalışmada ise (1992); ürün sınıfları arasında faydacı olanları
temsil edenler (örneğin yemeklik yağ ya da deterjan) ya da hazsal olanları temsil edenler
(örneğin dondurma ya da pahalı restoran) ve her iki tür faydayı eşit dengede bulunduranlar
(örneğin otomobiller ya da blucinler),olarak ayrımlama yapılmıştır.

Çalışmalardan bir diğeri, marka ve davranışa yönelik tüketici tutumlarıyla ilgilidir. Spanberg
ve diğerleri (1997), faydacı tutumları daha yararlı (instrumental) ve ürün kullanımının daha
fonksiyonel sonuçlarıyla ilgili olarak görürler. Duyusal ürün/marka özelliklerinden
kaynaklanan duygusal/duyumsal bazlı hazsal tutumlar ise daha deneyimsel ve tüketicinin
ürün/markadan ne kadar zevk elde ettiğiyle ilişkilidir. Bununla birlikte Spanberg ve diğerleri,
hazsal tutumlarda hem bilişsel hem duygusal düzeyin, faydacı tutumlarda da bilişsel
(cognition) düzeyin hakim olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca, hazsal tutumların
duygusal/bilişsel doğasının, ürün satın alımının faydacı güdüleriyle rekabet eden duygusal
arzulara neden olduğunu vurgulamışlardır. Hazsal ve faydacı alışveriş güdü/tutumlarıyla ilgili
çalışmalarının yanı sıra Babin, Darden ve Griffin’in (1994) gerçekleştirdiği bir başka çalışma,
hazsal ve faydacı alışveriş deneyimini tanımlar. Faydacı alışveriş deneyimi, alışverişi görevilişkili ve mantıklı ve bir iş düşüncesini yansıtan bir kavram olarak görülür. Hazsal alışveriş
deneyimi daha neşeli ve eğlencelidir. Alışverişin zevkli bir deneyim olarak görüldüğü
düşünceden kaynaklanan duygu ve eğlence değerini yansıtır. Hazsal alışveriş, bir macera ya
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da “kaçış” gibi eğlenceli olarak görülür. Babin ve diğerleri tarafından geliştirilen ölçek,
tüketicilerin alışveriş gezisinden elde ettikleri hazsal ve faydacı değerin derecesini yansıtır.
Alışveriş deneyiminin göreceli olarak daha hazsal ya da faydacı algılanan değeri; genel olarak
tüketim deneyimi, nesnel ürün tabanlı ve öznel tüketici ilişkili bileşkelerle bağlantılı olarak
daha faydacı, hazcı ya da dengeli olabilir. Bu, bir ürün ya da deneyim hazsal ya da faydacı
olarak sınıflanırsa, onun objektif özelliklerinin ya da sübjektif yönlerinin ilgisiz olduğu
anlamına gelmez. Problem, önem derecesi ve hangi öğenin (objektif ya da sübjektif) daha
büyük ağırlıkta olduğu konusuyla ilgilidir.

Faydacı ve hazsal tüketim arasındaki farklılıklar, bu iki tür tüketim deneyimini anlamayı
gerektiren iki farklı görüşteki tüketici davranışının nedenlerini açıklamaya yardım eder.
Karar-verme (decision-making) bakış açısı, temelde faydacı tüketimden bahsederken,
deneyimsel bakış açısı temelde hazsal tüketimden bahseder. Holbrook ve Hirschman’a (1982)
göre her bir yaklaşımın bileşenleri; ürünler, durumlar veya ilgilenilen araştırma sahasına hitap
etmesi istenilen öğelerle güçlü bir şekilde işbirliği kurabilecek sorunlara odaklanmak üzere
seçilir.

Tüketimin faydacı yönü, tüketici davranışlarına genel bir yaklaşım olarak işlev görür. Yani
mantıksal model, tüketicileri bilgi işleyen, karar verici gibi bir makine ya da bilgisayar olarak
görür. Bu bakış açısında, tüketiciye öncelikle mantık aracılığıyla hedef ve amaçlarını
başarması için satın alma vaatleri doğrultusunda yol gösterilir. Satın almadan sonra, tüketilen
ürünün tüketim sonrası performansı tüketici beklentileriyle uyması ölçüsünde, daha iyi bir
tatmin düzeyi gerçekleşir. Bu geleneksel bakış açısı, tüketicinin mantıklı eylem teorisine
uygun olarak bir markayı seçen mantıklı bir problem çözücü olduğu ya da kısaca “tüketicinin
bir düşünen olduğu” tipik seçim modelini temsil eder.

Deneyimsel tüketim bakış açısında, araştırmacılar çoğu zaman özel ürün sınıflarında
odaklanırlar. Yani, duyguların büyük rol oynadıkları ürünler üzerinde çalışırlar . Duyguların
önemi, özellikle Schmitt ve Simonson tarafından vurgulanmaktadır.

Tüketicilerin gördükleri, hissettikleri, tattıkları, kokladıkları ve duyduklarıyla yönlendirildiği,
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çoklu duyumsal kapasitelerinden dolayı firmalar, sunumlarının estetiklerini geliştirmek
zorundadırlar (örneğin, lüks odaklı ürünlerde olduğu gibi).

Yakın dönemde Schmitt (1999), genel anlamda yönetime ve özel anlamda da pazarlamaya
tamamıyla yeni bir anlayış getirmiştir. Ona göre, bugün karşı karşıya olduğumuz bilgi,
markalama, iletişim devriminde, sanayi çağına tepki olarak gelişen geleneksel tüketim bakış
açısı ölmektedir. Pazarlamanın yeni bir versiyonu ortaya çıkmaktadır. Bazı uyarıcılara olan
tepkiler içinde gerçekleşen özel olaylar olan “deneyimler” (experiences) vasıtasıyla
pazarlamanın yeni tarzı ortaya çıkmaktadır (örneğin, satın alma öncesi ya da sonrası sağlanan
pazarlama çabaları olarak).

Ayrıca, tüketicinin deneyimsel alanı sembolizmin rolüyle zenginleştirilmiştir. Tüketimin bu
bakış açısı özellikle sanat yapıtlarının tüketimiyle ya da tüketiciler için kendi değerlerini
iletebilecekleri bir kanal olan sanatla ilgilenmişlerdir (örneğin, tüketici estetiğinde
simgelerin/sembollerin rolü çalışmaları aracılığıyla). Bu konudaki çalışmalar, geleneksel
alanla büyük ölçüde ayrılmaktadır. Örneğin, araştırmacılar pazarlama ilişkili hayal/imajların
sanatsal çalışmalara ne şekilde anlamlar verebileceğini incelemektedir.

Ayrıca, ürünlerin statü-sembolik deneyimlerle ilgili olmasından dolayı, ürünlerin semboller
olarak iletildiği, kendisi de deneyimsel olan statü-sembol sistemini tartışmaktadırlar. Son
zamanlarda, sembolizm konusu birçok ek kavrama gönderme oluşturma ilişkisi içersinde
yönlendirilmiştir. Ortaya çıkan literatür, kişisel değerlerin kaynağının sembolik anlamlar
olduğu, geniş bir yelpazedeki ürün grubunu ele almaktadır.

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

13.7.1. Duygular ve Tüketici Seçim Kriterleri
Bir ürünü diğerine tercih etmemizi sağlayan, seçenekleri karşılaştırmamıza olanak
veren kriterleri kapsayan gerekçelerimiz vardır (buradaki ürün terimi, mallarla, hizmetlerle ve
deneyimlerle ilişkilidir). Seçim kriteri karmaşık ya da bir markanın daha çekici olması gibi
basit olabilir. Duygu, seçim kriterlerinin ağırlığını etkiler ve bu bir firmanın rekabetsel
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pozisyonuyla uyumlu olan seçim kriterine duygusal bir önem verme ihtiyacına işaret eder.
Altı grupta toplanan seçim kriterlerine aşağıda yer verilmiştir.
13.7.1.1. Teknik Kriter
Ürünlerin temel (core) teknik fonksiyonları, ürün dizaynının öncelikli amacıdır. Bu
anlamda bir saatin teknik fonksiyonu zamanı ölçmesidir. Bir saatin birçok kavramı temel
fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Reklamlarda kullanılan “teknoloji sanatının ifadesi”, “eşsiz
performans”, “hızlı sonuçlar”, “güvenilir” vb. sözler ilgi çeker ve markaya karşı pozitif
duygusal hisler yaratır.

Ürünler temel fonksiyonlarının yanında diğer teknik fonksiyonlara da sahiptirler. Bunlar,
yardımcı kullanım fonksiyonları (axillary-use functions) ve rahat/elverişli kullanım
fonksiyonlarıdır (convenience-in-use-functions). Yardımcı kullanım fonksiyonları sürekli ya
da temel fonksiyonlarla ilgili opsiyonel teknik özelliklerdir. Bir deterjanın yardımcı kullanım
fonksiyonu, giysileri yumuşatması; bir saatin temel fonksiyonu ise, zamanı göstermesidir.
Reklamcılar, “ekstra özellikler”, “zenginleştirilmiş” gibi sözcükleri yardımcı kullanım
fonksiyonlarına merak uyandırmak için kullanırlar.

Kullanım kolaylığı (rahatlığı)) fonksiyonu ise; diş macunu tüpü, pompa ya da bir arabadaki
havalı direksiyon gibi bir ürünün çekirdek fonksiyonunun performansını oluşturan eklemeleri,
modifikasyonları (güç artırımı) ya da ambalajlanmasıdır.

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

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

13.7.1.4. Bütünleyici/Tamlayıcı Kriter (Integrative)
Bütünleyici fonksiyonlar sosyal entegrasyon ve birinin kimliğiyle bütünleşmeyle
ilgilidir. Bu kriterle ilişkili kavramlar aşağıda yer verilmiştir.

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

13.7.1.5. Uyum Kriteri (Adaptive Criteria)
Uyum kriteri, riskleri minimize etme ve belirsizlik ya da pişmanlık korkusu endişesini
azaltma arzusunu yansıtır.
Riskler potansiyel olarak, (1) Finansal Maliyet (2) Fiziksel Maliyet: Ürünlerin zararlı ve
tehlikeli olmasından dolayı (3) Sosyal Maliyet: Diğer önemli kişiler uygun bulmayabilir. (4)
Performans Eksikliği (5) Tartışma: Ürünü iade etmektir.
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Birçok ürün satın alınmadan önce tamamıyla değerlendirilemez. Ürünü kontrol etmek
bazı kesinlikler verebilir (ürünün sahip olduğu belirli özellikler) ve kaliteyle ilgili bazı fikirler
sağlayabilir ancak çoğu zaman verimliliğiyle ilgili belirsizlikler vardır. Yüksek bir riskle
yapılan önemli bir satın alma, hata yapma ya da karardan pişmanlık duyma gibi endişeler
yaratır [pazarlamada buna “yüksek-ilgilenimli satın alma” (high-involvement purchase) denir.
13.7.1.6. İçsel Kriterler (Intrinsic Criteria)
Bu kriterler içsel eğilimli olan pek çok satın alma içinde vardır. Ürünlerin görüntüsü,
hissedilmesi, tatları, kokuları ve seslerinin ne şekilde olduğunun algılanmasıdır. Duyguları
tatmin etmek çok önemlidir. Sadece sevgi temelinde satın almak demek, tek amacın
zevk/mutluluk olmasıdır. Zevk olasılığını azaltan herhangi bir şey, satın almayı yavaşlatır. Bu
kriterle ilişkili kavramlardan aşağıdadır:

Estetik değer, duygusal bir fikirdir. Aslında sanat, duyguların ifadesidir; ancak sanatın
duygusal bir kalitenin ifadesi olduğunu söylemek daha doğrudur. Estetik; resim, müzik,
sinemada olduğu kadar tüm yaşamımızı kaplamıştır: Satın aldığımız otomobiller, giysiler,
mobilyalar, yiyeceklerin sunumunda da vardır. İnsanın estetik anlayışı, tüketicilerin kendi
çevrelerini düzenlerken günlük hayatta yaptıkları seçimleri ve ne satın aldıklarını etkiler.

Altı duygusal seçim kriterine karşın Holbrook sekiz tüketici değerinden söz eder.
Değer terimi bir sunumu faydalı, arzulanır ve itibarlı yapan, kaliteyi ya da özelliğini ifade
eder. Holbrook’un sekiz tip değeri açıkça duygulara bağlıdır ve ürünleri arzu yaratma
kapasiteleri ya da arzu tatmin etme deneyimleri açılarından bakar. Bu bağlamda beklenen,
deneyimler satın almayı birinci derecede etkiler. Eğer deneyimler anahtarsa, çok az deneyimin
duygusal olarak tarafsız olduğu söylenebilir.
Holbrook (1999), değerin ya da deneyimin içsel ya da dışsal olma boyutunu, öznelyönlülük ve diğer-yönlülük boyutunu ve aktif ve reaktif olma boyutunu ve aralarındaki
etkileşimi temel alarak bu yapıyı tartışmıştır. Dışsal değer, bazı nesnel amaçları başarma
anlamına gelen işlevsel, faydacı ya da araçsal kazanımlar sağlayan tüketimle ilişkili değeri
kapsamaktadır.

260

Buna karşın, içsel değer, kişinin kendisi için değer biçtiği ya da kendi namına
gerçekleştirdiği bazı hazza dayalı (hedonik yönlü) tüketim deneyimleri durumunda meydana
gelmektedir. Modelin diğer boyutunu oluşturan öznel-yönlülük, tüketimin bazı yönleriyle
ilişkili olarak kişinin kendi kendine ve kendi için bencilce gerçekleştirdiği değer anlamına
gelmektedir. Bunun aksine, diğer-yönlülük ya da diğer kişilere göre oluşan değer ise, kişi için
öznel olan, ancak, tüketim deneyiminin diğer kişilere göre şekillendiği ya da bağlı olduğu
değerdir. Bunlara dayalı olarak tüketici değerinin, tüketici deneyimlerinden doğduğunu
tartışan bu boyutlar çerçevesinde tüketici değerinin “etkinlik / verimlilik, üstünlük, statü,
itibar, oyun, estetik, etik ve ruhanilik” olmak üzere sekiz temel türden oluşabileceğini
belirtmektedir.
Oysa, Holt (1991), yürüttüğü bir araştırmadan hareketle, tüketim metaforlarını,
“deneyim olarak tüketme”, “oyun olarak tüketme”, “bütünleşme olarak tüketme” ve
“sınıflandırma
olarak tüketme” şeklinde ortaya koymuştur. Arnould ve Reynolds (2003), tüketimin
hazza dayalı (hedonik) boyutlarının belirlenebilmesine yönelik yürüttükleri araştırmayla,
deneyimsel tüketim motivasyonlarına yönelik, “maceracı tüketim”, “sosyal tüketim”,
“neşelendirici tüketim”, “fikir tüketimi”, “rol tüketimi”, “değere dayalı tüketim” olmak üzere
altı kategori belirlemişlerdir.
Sonuç olarak, Keller’e göre, işlevsel yararlar; daha çok bir ürün ya da hizmet
tüketiminin avantajlarına işaret etmekte ve genellikle ürünle ilişkili özelliklere karşılık
gelmektedir. Sembolik yararlar; daha çok ürün ya da hizmet tüketiminin dışsal avantajlarına
karşılık gelmekte ve sosyal onay, kendini ifade etme ya da kimliğini yansıtma ve dış ya da
sosyal yönlü benlik saygısıyla ilişkili ihtiyaçlarla ilişkilendirilmektedir. Deneyimsel yararlar
ise; bir ürün ya da hizmetin kullanımında keyif alınan duyguların ya da hislerin neler
olduğuyla ilişkilidir ve genellikle ürünle ilişkili duyusal zevk, farklılık arayışı, bilişsel uyarım
gibi deneyimsel ihtiyaçları tatmin eden yararlara karşılık gelmektedir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hazsal tüketim ve faydacı tüketim kavramlarının pazarlama reklam ile ilşkisinin
kavranması sağlandı. Bu bağlamda; Hazsal Tüketim tanımı ve amaçları, Amaçları,
Hazsal/Deneyimsel Pazarlamanın Temel Özellikleri, Faydacı Tüketim (Utilitarian
Consumption), Geleneksel (Faydacı) Pazarlamanın Temel Özellikleri, Hazsal ve Faydacı
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Tüketim Arasındaki Farklar ve Hazsal Tüketimle Yaratılan Duygular irdelenmiştir.
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13.HAFTA (2019-2020)
BÖLÜM SORULARI
1) “Hirschman ve Holbrook’a göre,………….. birinin ürünlerle ilgili tecrübelerinin
duygusal, fantezi ve çoklu duyumsal (multisensory) yönleriyle ilgili tüketici davranışlarına
işaret eder.” tanımındaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A Hazsal Tüketim
B Faydacı Tüketim
C İçgüdüsel Alışveriş
D Planlı Alışveriş
E Tüketim

2)Hazsal/ deneyimsel pazarlamanın temel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
A Müşteri deneyimlerinde odaklanma
B Tüketim durumunu inceleme
C Tüketicileri rasyonel ve duygusal olarak görme
D Çok yönlü araç ve yöntemler kullanma
E Üretim durumunu inceleme

3)Geleneksel (faydacı) pazarlamanın temel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
A

Müşteri deneyimlerinde odaklanma

B

Fonksiyonel özellikler ve faydalara odaklanma

C

Sınırlı ürün sınıfı ve rekabette odaklanma

D

Müşterileri rasyonel karar verici olarak görme

E

Analitik, sayısal ve sözlü araç yöntemler kullanma
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4)Aşağıdakilerden hangisi müşteri karar verme sürecinin adımlarından biri olarak
yanlış ifade edilmiştir?
A Alternatifleri derecelendirme
B Bilgi arama
C İhtiyaç tanımlama
D Alternatifleri değerlendirme
E Satın alma ve üretim

5) “Uyum kriteri, riskleri minimize etme ve belirsizlik ya da pişmanlık korkusu
endişesini azaltma arzusunu yansıtır.” Aşağıdakilerden hangisi tanımlamada belirtilen
risklerden biri değildir?

A

Finansal Maliyet

B

Sosyal Maliyet.

C

Fiziksel Maliyet

D

Tartışma

E

Performans Fazlalığı

YANITLAR: 1) A, 2) E, 3) A, 4) E, 5) E
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DOĞRU/YANLIŞ
1) Problem yansıtmama hazsal tüketimin amaçları arasında yer alır.
2) Bir ürünü diğerine tercih etmemizi sağlayan, seçenekleri karşılaştırmamıza olanak veren
kriterleri kapsayan gerekçelerimiz vardır. Seçim kriteri karmaşık ya da bir markanın daha
çekici olması gibi basit olabilir. Dışsal Kriterler seçim kriterlerinden biri değildir?
3) “Çıktı Analizi, bir sunumlar yığını içindeki farklı fonksiyonel özelliklerin parasal değerini
hesaplamak için kullanılır. Sonuçlara ulaşmak için müşterilerden özellik ya da fayda
yığınından oluşan birçok ürünü değerlendirmeleri istenir.”
4) Hazsal tüketimle yaratılan duygular arasında Rasyonel deneyimler yer almaz?
5) Bütünleyici fonksiyonlar sosyal entegrasyon ve birinin kimliğiyle bütünleşmeyle ilgilidir.
Bu kriterle ilişkili kavramlar Sosyal Kabul, Öz-Kimlik ve Servet Statü, Görünürlük, Moda,
Sosyal Entegrasyon’dur.

YANITLAR: 1) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: PROBLEM YANSITMA,
2) DOĞRU,
3) YANLIŞ; DOĞRU YANIT CONJOINT ANALİZİ,
4) DOĞRU,
5) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: KİŞİSEL ENTEGRASYON
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14. HAZSAL VE FAYDACI TÜKETİM (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1.Hazsal Tüketimle İlişkili Tüketim Türleri
14.1.1.Sembolik Tüketim
14.1.2. Zorlayıcı Tüketim (Compulsive Consumption)
14.2. Değerler
14.2.1.Değer Sınıfları
14.2.1.1. Kullanıcı Değerleri (User)
14.2.1.1.1. Performans Değeri
14.2.1.1.2. Sosyal Değer ve Duygusal değer
14.2.1.2.Ödeyen Değerleri (Payer)
14.2.1.2.1. Fiyat Değeri
14.2.1.2.2. Kredi Değeri
14.2.1.2.3. Finans Değeri
14.2.1.3. Satın Alan Değerleri (Buyer)
14.2.1.3.1. Hizmet Değeri
14.2.1.3.2. Rahatlık Değeri
14.2.1.3.3. Kişileştirme Değeri (Personalization)
14.3. Değerlerin Özellikleri
14.3.1. Araçsallık (lnstrumental)
14.3.2. Dinamiklik
14.3.3. Hiyerarşiklik
14.3.4. Sinerjiklik (Synergistic)
14.3.5. Role-Özgütük (Role-Specific)
14.3.6. Değişimlik
14.4. Değer Türleri
14.4.1. Harici/Dışsal (Extrinsic) ve Öz/Dahili (lntsrinsic) Değerler
14.4.2. Ben Odaklı (Self-Oriented) ve Başkaları Odaklı (Other-Oriented)
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Değerler
14.4.3. Aktif ve Reaktif Değerler
14.5. Değer Tipleri
14.5.1. Etkililik/Verimlilik (Efficiency)
14.5.2. Üstünlük (Excellence)
14.5.3. Statü (Status)
14.5.4. İtibar/Öz Saygı (Esteem)
14.5.5. Oyun (Play)
14.5.6. Estetik (Beauty)
14.5.7. Etik (Ethics)
14.5.8. Ruhanilik (Spirituality)
14.6. Ürünler
14.6.1. Ürün Kavramı
14.6.2. Ürün ve Marka İmajı
14.6.3. Ürün ve Marka Kişiliği
14.7. Ürün Sınıfları
14.7.1. Ürün Anlamları
14.7.1.1. Ürün Anlamının Somutluk Boyutu (Tangibility)
14.7.1.2. Ürün Anlamının Duyumsal Boyutu
14.7.1.3. Ürün Anlamının Ortaklık Boyutu (Commonality)
14.8. Tüketici-Obje/Ürün İlişkisi ve Anlam
14.8.1. Fayda Objeleri (Utility)
14.8.2. Hareket Objeleri (Action)
14.8.3. Beğeni/Taktir Objeleri (Appreeciation)
14.8.4. Değişim Objeleri (Transition)
14.8.5. Çocukluk Objeleri (Childhood)
14.8.6. Adet/Alışkanlık Artırıcı Objeler (Ritual Enhancers)
14.8.7. Kişisel Kimlik Objeleri (Personal Identity)
14.8.8. Pozisyon ve Rol Objeleri (Position and Role)
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14.9. Ürün Faydaları
14.9.1. Fonksiyonel Fayda
14.9.2. Sosyal Fayda
14.9.3. Duygusal Fayda (AfFective)
14.9.4. Bilişsel/Epistemik Fayda (Epistemic)
14.9.5. Hazsal Fayda (Hedonic)
14.9.6. Estetik Fayda
14.9.7. Durumsal Fayda (Situational)
14.9.8. Bütünsel Fayda (Holistic)
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Giriş
İşletmeler ürün stratejilerini belirlerken, hedef pazarı iyi incelemek ve bu hedef pazara
uygun etkin kararlar almaya özen göstermek zorundadır. Hedef pazara uygun ürün
kararlarının alınabilmesi, tüketicilerin yaşam tarzlarının ve ürünlerin hazsal ve faydacı
özelliklerinin belirlenebilmesiyle olanaklıdır. Ürün kararlarında maliyetler, rakipler,
ekonomik koşullar, moda ve marka imajı gibi faktörler etkilidir. Ancak, ürün kararlarını etkili
ve verimli bir biçimde alabilmek amacıyla tüketicilerin ürünlerin hazsal ve faydacı
özelliklerine yönelik tercihlerinin belirlenmesi birinci derecede önem taşımaktadır.

İşletmelerin özellikle ürüne ve tutundurma faaliyetlerine yönelik stratejik kararları
almalarında yardımcı olabileceği düşüncesiyle tüketicilerin yaşam tarzı özelliklerine göre
ürün/hizmetlerin hazsal ve faydacı özellikleri tercihleri arasındaki ilişkileri belirlemek
gerekmektedir.
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13. HAZSAL VE FAYDACI TÜKETİM (2)
14.1.Hazsal Tüketimle İlişkili Tüketim Türleri
14.1.1.Sembolik Tüketim
Ürünler, çoğu zaman faydacı değerlerinden daha çok sembolik değerleri için satın
alınırlar. Bu tarz satın alma davranışı, “sembolik” satın alma davranışıdır. Hirschman ve
Holbrook’un işaret ettiği gibi ürünler, “objektif varlıklar olarak değil, sübjektif semboller
olarak görülürler”. Pazarlamacıların bakış açısı sembolik satın alma davranışında farklıdır. Bu
konuda yapılan pazarlama araştırmaları ürünle değil, ürünün tüketici için ne anlama geldiğiyle
ilgilidir.
Sembol kavramı daha geniş bir yorumla, kapsamlı ve geniş işaretler olarak kabul
edilebilir ve herhangi bir şeyi temsil ettiği kadar bir ilişkiyi de gösterir. İşaretler ise iletişimde
kullanılan sözcükler, jestler, resimler, ürünler, logolardır. Kısaca, herhangi bir şeyi belirtmeye
yarayan belirti ve göstergelerdir. Ürünler ve markalar birer işaret ve sembol olduklarına göre,
sembolik ürün tüketiminin nedenleri şunlardır:
1. Statü ya da sosyal sınıfı belirtmek,
2. Kendini tanımlayıp bir role bürünmek,
3. Sosyal varlığını oluşturmak ve koruyabilmek,
4. Kendini başkalarına ve kendine ifade edebilmek,
5. Kimliğini yansıtmak. Birçok üründe var olan sembolizm özelliği, bunların satın
alınmasında ve tüketilmesinde ana nedeni oluşturabilmektedir.
Birey olarak tüketici, sosyal yapıdaki pozisyonuna, sahip oldukları ve tükettikleri
ürünlerle konulmakta ve değerlendirilmektedir. Bu tür bir sosyal etkileşim boşlukta oluşmaz,
ürünlerin sosyal araçlar olarak rolünü anlamanın önemli ve anlamlı yolu, onların birey ile
başkaları arasında bir iletişim aracı olarak görev yapan semboller biçiminde kabul etmektir.
Semboller, “başka bir şeyi simgeleyen ya da açıklayan varlıklardır”. Birçok ürünün
satın alınmasının öncelikli nedeni ürünlerin fonksiyonel faydaları değil, sembolik değerleridir.
Tüketiciler kişiliklerini kullandıkları ürünler aracılığıyla açıklarlar.
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Birçok araştırma tüketicilerin kullandıkları ürünlerle, kendi imajları arasında ilişki
kurduklarını tespit etmiştir. Tüketici imajı/ürün imajı uyumlu ürünler daha çok otomobiller,
sağlık ürünleri, temizlik ürünleri, bakım ürünleri, boş vakitleri geçirmeye yönelik ürünler,
giysiler, perakendeci promosyon ürünleri, yiyecekler, sigaralar, ev cihazları, dergiler ve ev
mefruşatları olarak tespit edilmiştir.
Bir otomobil satın alınırken, servis maliyetleri, hızı, tamiri ve performansı gibi faydacı
ürün özellikleriyle ilgili bilgi alınarak objektif olarak karar alınacağı farz edilir. Fakat, bu her
zaman gerçekleşmez. Tüketiciler kararlarını bazen, daha çok arzu ve fantezilerin bir sonucu
olan duygusal faktörlere bağlı olarak alırlar. Otomobil reklamları sembollerle ürün arasında
pozitif duygu ve fanteziler yaratan bir bağ kurmaya çalışır. Bu tarz ürünlerin pazarlama
stratejisinde ürün karakteristikleri ve fiyat daha az önemlidir. En önemli amaç, pozitif tüketici
duygusu yaratan marka imajı yaratmaktır. Eğer ürünün sembolleri pozitif duygularla sıkı bir
şekilde bağlıysa, tüketiciler er ya da geç karar verme yerine, alışkanlık olarak satın
alacaklardır.
Sembolik ürünlerin kullanımıyla diğer insanlarla iletişim kurma süreci üç boyutu
içermektedir. Birincisi, kişinin benlik-kavramı (self-concept), ikincisi izleyenler ya da
referans grupları, üçüncüsü, sosyal semboller olan ürünlerdir. Tüketiciler, kendilerini
izleyenlere benlik-kavramlarının bir özelliğini sembolize eden bir ürünü satın alabilirler.
Birinci aşamada, tüketiciler izleyicilerine ben-kavramlarını iletebilen bir ürünü satın alırlar.
İkinci adımda, tüketiciler izleyenlerin ürünün sembolik doğasını algılamalarını beklerler.
Üçüncü adımda da, referans gruplarının tüketicinin ürünle aynı sembolik kaliteye sahip
olduklarını görmelerini umarlar.
Benlikle ilgili çalışmalar genellikle üç tür benlikten söz etmektedir. Bunlar: Gerçek
benlik, ideal benlik ve sosyal benliktir. Gerçek benlik kavramı, bugünkü durumda “ben
kimim” sorusuna yanıt arar. Tüketim açısından bakıldığında, sahip olunan ürünler, maddi
varlığın durumuyla yakından ilişkilidir. İdeal benlik, “ne olmak istiyorum” sorusuyla ilgilidir
ve bireyin kişilik özellikleri, sözel becerileri, tutumları ve sosyal algılamalan konulanm içerir.
Sosyal benlik ise, “ne olarak bilmiyorum”, ne olarak bilinmek istiyorum” sorularına
muhataptır. Ailenin bildiği “ben”, arkadaşlarının bildiği “ben” ve diğer sosyal “ben”lerle
ilişkilidir. Birey olarak tüketicilerin birden fazla benlik kavramına sahip oldukları
söylenebilir. Marka ve ürünlerin sembolik anlamlarıyla tüketimi herhangi bir durumda gerçek
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benlikle çok bağlantılı olurken, başka bir durum ve ortamda hiçbir bağlantı göstermeyebilir.
Tüketiciler kendilerini, reklamlarda gösterilen ve somut biçime dönüştürülmüş “ideal
benlik”le karşılaştırabilmektedirler.
Benlik kavramına ilişkin yapılan açıklamalar bizi “sembolik etkileşim”, “sosyal
iletişim” kuramının yaptığı önermelere götürmektedir. Sosyal etkileşim kuramı, benlik
tanımını sosyal bir yapıda ele alır ve benliği etkileşim aracılığıyla tanımlamaya çalışır.
Bireyler, başkalarının eylemlerine tepkiler verme yerine, onları yorumlamaya çalışırlar.
Sosyal etkileşim kuramı, bireylerin kendi dünyalarını anlama sürecine odaklaşır.
Bireyin kendi imajı, başkalarının kendimizi nasıl değerlendirdiğiyle belirir ve bu da rol
üstlenmeyle gerçekleşir. Genel anlamıyla rol, bireyin bir sosyal durumda davranışını yönelten
birbiriyle ilişkili anlamlar setidir. Birey birçok farklı roller üstlenip oynayabileceğinden,
davranışın büyük bir kısmı rol oynamadır, denilebilir. Belirli bir rolle sosyal olarak
ilişkilendirilmiş ürünlerin varlığı ya da yokluğu rol davranışını ortaya çıkartır ya da kaldırır.
Bir kültürle yaşayan ve o kültürü öğrenen bireyler, benzer biçimde o kültürde yaşayan
diğerlerinin davranışlarını tahmin edebilmeli ve görebilmelidir. Belki daha da önemlisi,
başkalarının tahmin edilebilen davranışlarına göre kendi davranışlarını
yapılandırabilmektedirler.
Ortaya çıkan davranış, başkalarının eylemlerine verilen anlamların bir fonksiyonudur
ve bunlar ancak sembollerle kazanılır. Sosyal rollerle ilişkili davranış yapılarını netleştirmek
ve tanımlamak amacıyla, ürün sembolizmi sosyal faktörler tarafından tüketilir. Tüketici, rol
performansını en üst düzeye getirmek ve kendi imajını biçimlendirmek için, ürünlerde var
olan sosyal bilgilere dayanır. Ürün ve markalarda bulunan sembolik anlam, öğrenilmiş anlam
ve değerleri içeren bir uyarıcı olarak kabul edilebilir. Tüketicinin bu uyarıcılara yönelik
davranış biçimi söz konusudur. Sembolik etkileşim kuramına göre, tüketicinin benlik kavramı
başkalarının tepkilerinin algılanmasına bağlıdır ve benlik kavramının davranışı yöneltmeye de
etkisi vardır.
14.1.2. Zorlayıcı Tüketim (Compulsive Consumption)
Tüketici satın alma davranışlarında ortaya çıkan hazsal tüketim örneklerinin bir şekli
de zorlayıcı (compulsive buying) satın almadır. Zorlayıcı satın alma, bir insanın ihtiyaç ve
kaynaklarının üzerinde olan kronik bir ürün satın alma eğilimi olarak açıklanabilir. Zorlayıcı
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satın alıcılar; daima alışveriş eden, daima hiç kullanamayacakları maddeler satın alan,
kullanabileceklerinden fazlasını satın alan, satın almaya gücü zorlukla yetse bile, ya da satın
alacak parası olmasa bile, satın alan tüketicilerdir.
Bazı zorlayıcı satın almalar zararsız olsa bile, aşırıya gidildiğinde, tamamiyle zararlı
olur. Yumuşak huylu bir zorlayıcı satın alıcıya örnek olarak, indirimde olan herhangi bir şeyi,
onu gelecekte kullanmak için satın alan biri gösterilebilir. Bu tarz satın alıcı, yumuşak huylu
olarak tanımlanır; çünkü ihtiyaçları olan ürünlerin satın alımlarını sınırlar ve satın alınan
“değer” konusunda çok ölçülüdür. Birçok ürünü kelepir bir ürünse ya da seyrek bulunuyorsa
satın alır. Zorlayıcılık tutarlı olarak fırsatçı bir ürün aramaya bağlıdır. Daha az yumuşak bir
zorlayıcı satın alma davranışı türü, mevcut olanlara dikkat etmeksizin ve geleceği
düşünmeksizin yapılan aşırı satın almadır. Bu tarz insanlar, kullanılmayan ürünlerin, derin ve
geniş bir birikimine sahiptirler. Onlar için satın alma davranışı bir heyecandır. Zorlayıcı satın
alıcıların diğer satın alıcılardan birçok yönlerden farklılıkları vardır.
Diğerleriyle karşılaştırıldığında, zorlayıcı satın alıcılar kendilerine daha az saygı
duyarlar, daha morali bozukturlar, fanteziye daha büyük bir eğilim gösterirler, satın alma
esnasında daha büyük bir “duygu yoğunluğu” yaşarlar, satın alma sonrası daha çok pişmanlık
duyarlar ve daha fazla satın alırlar. Ayrıca, araştırmalar zorlayıcı satın almanın, bir şeye sahip
olma isteğinden daha fazla kendisine saygıyı (self-esteem) korumak amacıyla yapıldığını
tespit etmiştir.
Bir tür zorlayıcı satın alma davranışı diyebileceğimiz satın alma şekli de güdüsel satın
alma (impulsive buying)’dır. Planlı satın alma davranışı, mantıklı karar vermeyle sonuçlanan,
belli bir zaman alan bilgi araştırmasını içerir. Plansız/güdüsel satın alma ise, bu tarz bir ileri
derecede planlamayı gerektirmeyen ve satın alma “kararı”nın verilmesindeki göreceli hızıyla
farklılaşan güdüsel satın almayı içeren tüm satın alımlardır.
Araştırmacılar güdüsel satın almanın hazsal ya da duygusal boyutlar içerdiği konusunda
hemfikirdir. Örnek olarak Rook (1987), tüketicilerin ürünleri kendilerinin talep etmelerinden
daha çok, ürünlerin onları “çağırdıklarını” hissettiklerini rapor etmiştir. Güdüsel satın alma
davranışının ögelerindeki bu vurgu şu açıklamaya da liderlik etmektedir: “Güdüsel satın alma
davranışı, tüketicinin bir şeyi aniden satın almak için; acil, çoğu zaman güçlü bir arzu
duymasıyla gerçekleşir. Ayrıca zorlayıcı satın alma, satın almanın sonuçlarına dikkat etmeyi
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azaltıcı bir eğilim gösterir. Tüketiciler güdüsel satın almayla yenilik, değişiklik, sürpriz arama
arzuları gibi birçok hazsal isteklerini tatmin ederler. Ayrıca, duygusal destek arama ihtiyacı
ise, satın alma deneyimindeki sosyal etkileşim tarafından tatmin edilebilir. Örnek olarak,
birçok niteliksel araştırmada, tüketici duygularının satın alma davranışı sonrası arttığı ve
yükseldiği görülmüştür.
Zorlayıcı tüketim bir başka bakış açısına göre; ürün ve hizmetlerin, muhtemelen
tüketiciye ya da diğerlerine zarar verecek şekilde, aşırı miktarda, düzenli olarak kontrolsüz ve
takıntılı biçimde tüketilmesi olarak açıklanabilir. Satın almanın ötesinde bazı tüketiciler ürün
ve hizmetlerin zorlayıcı tüketicileridir.
Zorlayıcı satın alma geniş bir alanda meydana gelirken (örneğin, tüketicilerin genel
olarak ihtiyaçlarına dikkat etmeksizin satın aldığı ürünler), zorlayıcı tüketim bir ya da iki ilgili
ürün ya da hizmet sınıfıyla sınırlıdır (örneğin, zorlayıcı yemek, içmek ya da kumar oynamak).
Zorlayıcı tüketiciler bir bağımlılığa sahiptir, bazı yönlerden kontrol dışıdırlar ve hareketleri
onları ya da çevrelerini kötü sonuçlara götürebilir. Zorlayıcı tüketim örnekleri olarak, kontrol
edilemeyen kumar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, değişik türde yeme ve beslenme
hastalıkları gösterilebilir
14.2 .Değerler
14.2.1. Değer Sınıfları
Ürün ve hizmetlerin pazar değerleri, genel/evrensel, kişisel ya da her iki şekilde de
olabilir. Genel değerler müşteri ihtiyaçlarını (needs) karşılayan değerlerdir. Bu değerler, bir
ürün ya da hizmeti satın almanın ya da bir firmayla iş yapmanın temel amacıyla ilgilidir. Bu
değerlere “genel” denmesinin nedeni müşterilerin hepsinin her zaman ürün ya da hizmetlerde
bu değerleri araması ve değişik uluslar ve kültürlerdeki tüketicilerce de değişmeden
aranmasıdır.
Kişisel değerler, müşterilerin arzularını (wants) karşılarlar. Bu değerler “kişisel” olarak
isimlendirilir; çünkü arzular ihtiyaçlardan daha çeşitlidir ve kişiden kişiye değişirler. Kişisel
değerler, bir ürün ve hizmeti satın alma ya da bir fırmayla iş yapmanın temel ya da genel
nedeninin ötesinde bir şeyle ilgilidir. Bazı kişisel değerler, ki bunlar gruba-özel (groupspecific) olarak adlandırılırlar, bir müşteri grubu sınıfında eşit olarak arzulanır ve bu gruba
eşit olarak sunulurlar. Diğer kişisel değerler, kişiye-özel (individual-specific) olarak
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adlandırılırlar, daha kişisel, daha içsel ve kişinin kişisel beğenisi ve rahatına daha çok
bağlıdır.
Bu tarz değere sahip ürün sunumları, müşteriler için daha fazla bire bir
kişiselleştirilmiştir (personalize) ve müşteriler bu değerleri kendilerine özel olarak sunulmuş
gibi algılayabilirler.
Değerlerin her sınıfı bir pazarlama stratejisine tekabül etmektedir. Genel değerler, ürün
farklılaştırma stratejilerinin temelidir (bu stratejiler bir ürünü rakip ürünlerden
farklılaştırmaya çalışırlar). Grup-özel değerler, bölümleme stratejilerinin temelidir (bu
stratejiler benzersiz müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı vurgularlar).
Şekilde görüldüğü gibi üç tüketici rolünden her biri, genel değerlerin özel bir sınıfını
aramaktadır. Kullanıcıların aradığı genel değer, ödeyenin arayacağı genel değerden farklıdır.
Benzer biçimde, üç rolün her biri kişisel değerler ikilisini aramaktadırlar. Kullanıcılar için
genel değerler performans değeri; kişisel değer ise grup düzeyinde sosyal, bireysel düzeyde
ise duygusal değerdir.

Değerler ve Müşteri Rolleri Matrisi
Kaynak: Jagdish N. Sheth, Bruce 1. Newman ve Barbara L. Gross, Consumption
Values and Market Choices: Theory and Application, Cincinnati: Southwestern Publishers,
1991, ss: 7-10’dan Aktaran Çelik, 2009:84
Kullanıcılar arzu yönelimli ürünleri öncelikle sosyal ve duygusal değerlerinden ötürü
ararken, ihtiyaç ve psikoloji yönelimli ürünleri ise öncelikle performans değerleri için ararlar.
Tabi ki bazı ürünler, bir kullanıcının seçtiği bir markaya ya da modele bağlı farklı türde
değerler kazanabilirler.
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Örneğin, bir “Chevrolet” otomobilin değeri bir kullanıcı için ulaşım sağlayan genel
değeriyle sınırlıyken; bir “Porsche” marka araba böyle bir otomobil kullanmayla ilgili statü
sayesinde hem psikolojik bir değer, ulaşım sağlamasıyla ilgili de genel bir değer sağlar.
Kullanıcı değerlerinin yanı sıra, ödeyenler için; fiyat değeri, kredi değeri, finans değeri gibi
değerlerle birlikte, satın alanlar için; hizmet değeri, rahatlık değeri, kişileştirme değeri gibi
tüketici değerleri de mevcuttur.
14.2.1.1. Kullanıcı Değerleri (User)
14.2.1.1.1. Performans Değeri: Bir ürün ya da hizmetin performans değeri, ürün ya
da hizmeti kullanmanın fiziksel sonucunun kalitesidir (bir başka ifadeyle, bir mal ya da
hizmet prensip olarak fiziksel fonksiyonlarını ne kadar başarmıştır). Giysilerin fiziksel
fonksiyonu, vücudu dış etmenlere karşı korumaktır; yiyecekler içinse vücuda besin ve enerji
vermesidir. Bir fan için performans değeri havayı dağıtması; temizleyici için ise
temizlemesidir. Performans değeri, ürünlerin fiziksel bileşiminden ya da hizmetin
dizaynından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de, performans, özelliklerin dizaynına ve üretim
kalitesine bağlıdır .
Birçok pazar seçimi, değişik alternatiflerle ilgili performans değerinin derecesine
bağlıdır. Bu düşünce, performans değerinin genellikle fonksiyonel ve faydacı değer olarak
adlandırıldığı, ekonomideki fayda teorisinin ileri sürdüğü bir görüştür. Değer teorisine göre,
bir insan seçimlerini yaparken mantıksal olarak hareket eder. Buna göre “mantıklı ekonomik
insan” olarak bir müşteri kendisine en yüksek performans değerini sunan ürünleri satın
alacaktır.
Örneğin, bir müşteri deterjan satın aldığında, giysilerden kir ve lekeleri temizleyen ve renk
solmasına karşı giysileri koruyan performans değeri bekler. Bir telefon için performans
değeri, uzak bir duyma mesafesindeki başka bir insanla ses netliği içinde iletişim kurma
olanağı vermesine bağlıdır.
Bir şampuanın performans değeri ise saçları toz ve kirlerin yanında yağlardan da
arındırmaktır. Bu genel bir performans değeri olmasına rağmen, farklı kullanıcılar aynı
ürünlerden bile farklı performans değerleri bekleyebilirler. Tüketiciler kepeği yok eden güçlü
bir şampuan arzulayabilirler; diğer taraftan da performans değeri olarak düz ve yumuşak
saçlar yaratan bir şampuan isteyebilirler.
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Ticari ürünler için performans, ürün perfonnansının ne kadar eksiksiz ve güvenilir
olduğuna bağlıdır. Örneğin, bir hastanedeki kan testi ekipmanlarının doğru ölçüm yapması,
makinelerin metalik yüzeyleri belli bir tolerans limitinde kesmesi, fotokopinin güzel
renklerde çoğaltma yapması ve kağıdı sıkıştırmaması, bilgisayar ağındaki zaman kaybının
(downtime) minimum olması, kimyasal bileşiklerin içindeki maddelerin doğal olması ya da
bir süpermarkete ya da restorana verilen deniz ürünlerinin taze olmasıdır.
Hizmetlerde, bir saç salonunun performans değeri sadece saçı bir modelde kesmektir.
Bir seyahat acentesinin performans değeri, seyahat edenlere en iyi maliyet-etkili
(costeffective) seyahat planını bulmaktır. Zaman duyarlı ürünlerin dağıtımında, performans
değeri, söz verilen zamanda dokümanların hızlı dağıtımına bağlıdır. Güvenlik hizmetinin
performans değeri, iş yerini temiz tutmak ve ofis binasına izinsiz olarak ya da zorla
girilmemesini % 100 garanti etmektir.
14.2.1.1.2. Sosyal ve Duygusal Değer: Ürünler sadece fiziksel fonksiyonlarından ötürü satın
alınmazlar, sosyal faydaları için de satın alınırlar. Kullanıcılar için bu değerler sosyal ve
duygusal değerler olarak adlandırılır. Bu değerler; duygusal beğeni, arzulanan ruh halini
kazanmayı, sosyal hedeflere ulaşmayı (örneğin, bir referans grubunca kabul görmek ya da
sosyal statü için) ve benlik kavramını (self-concept) gerçekleştirmektir. Örneğin bir giysi satın
almak, belli performans değerinin yanında (vücudu dış etmenlere karşı korumak), tüketiciler
çoğu zaman satın aldıkları giysilerden kendilerini ifade eden (selfexpressive) değer ararlar.
Tüketiciler en azından kullanıcı rolü içinde: “Güzel yakıştı mı?” diye sorarlar. Bazıları ise
giysilerinde derin anlamlar görürler ve sorarlar: “Bu giysileri giyersem ne tarz bir insan
olurum?”.
Sosyal Değer: Bazı pazar seçimleri öncelikle sosyal değerlerce açıklanabilir. Sosyal
değerler tarafından kullanıcılar, arkadaş ve yakınlarının kurallarına uygun imajı ileten ya da
yansıtmak istedikleri imajı taşıyan ürünleri seçerler. Sosyal değerler pozitif olarak algılanan
sosyal gruplarla ilişki sağladığında var olurlar. Bir ürün negatif sosyal değer taşıyan, negatif
olarak algılanan bir sosyal grupla da ilişkili olabilir. Ticari ya da ev ortamlarındaki
kullanıcılar, kullandıkları ürün ve hizmetlerin sosyal anlamlarıyla ilgileniyor olabilirler.
Örneğin belirli giysiler, grubun arzu edilir olması ya da olmamasına göre, kabul edilen ya da
kaçınılan belirli bir grupla ilgili olabilir. Bir iş adamı ya da şirket çalışanı olarak; giydiğiniz
giysi türü, yaşadığınız ev türü ve hatta müşterisi olduğunuz bir kuaför salonunun türü bile,
sizin uygun olup olmadığınızla ilgili diğerlerine işaret verebilir. Ofisinizde, seçtiğiniz
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mobilyalar ya da dekor bile statünüzle uygun olmak zorundadır. İş gezilerinizde otel seçimi
ve hatta kullandığınız kredi kartı bile organizasyon içindeki müşterilerinize statünüzün bir
işareti olabilir.
Duygusal Değer: Duygusal değer, ürün ve hizmetlerin kendi kullanıcılarına
sundukları beğeni ve duygusal tatmin anlamına gelir. Birçok ürün ve aktivite, arzu edilen
duyguları sunarlar. Bu tarz değerler çoğu zaman pozitiftir ve bundan ötürü beğenilir (örneğin,
özel bir parfüm tarafından uyarılan ya da çekici bir kıyafet giyilmesinden dolayı artan
çekicilik duygusu). Genellikle negatif olarak tarif edilse bile diğer duygularla da beğeni
kazanırlar (örneğin, bir korku filmi seyretmekten kaynaklanan korku ya da hain bir insanın
tarihi figürünü okumayla ilgili duyulan öfke).
Birçok “deneyimsel tüketim” duygusal değer sunar. Deneyimsel tüketim, değer sunan
ürün ve hizmetlerin kullanılmasına işaret eder. Tatmin ve beğeni, tüketim süreci
gerçekleşirken, tüketicinin katılımında kendiliğinden oluşur. Bu tüketim olayının geciken
sonucu değil, değer sunan çabukluğudur. Bir film seyretmek, favori bir tatlı yemek, bir şişe
şarap tatmak, bir spor yapmak, çiçeklerle uğraşmak, kamp yapmak, balık yakalamak ya da
Paris, Amsterdam, Çin ve Singapur gibi yabancı bir yeri ziyaret etmek, bir kongreye katılmak
deneyimsel tüketim örnekleridir.
Ürün ve hizmetler genellikle birden fazla değer sunarlar. Başka bir deyişle, ürün ve
hizmetler farklı tüketici rollerine bir değerler bütünü sunarlar. Otomobiller, sekiz değerin
hepsinin bir rol oynamasından ötürü dayanıklı tüketim ürünlerinin güzel bir örneğidir. Bir
otomobilden aranan iki ortak değer emniyet ve güvenilirliktir. Performans değeri tamir ve
bakım hizmetini de içerir. Bu konuda, kullanıcının ihtiyacını karşılamak için satıcı yüksek
kalitede tamir hizmeti sunmak zorundadır. Ayrıca, bir otomobil çok göz önünde olan ürün
olduğu için, bazı tüketiciler sosyal değere sahip otomobil ararlar. Yani sahibine göre, özel bir
modelle ilişkili sosyoekonomik grup ya da referans grubuna ilişkin sosyal bir ifadesi
olmalıdır. Örneğin “Fortune” dergisi “Range Rover” marka otomobilin l99O’ların statü
sembolü olduğunu saptamıştır. Bir otomobilin duygusal değeri birinin “otomobilin bana
uyduğunu hissediyorum” diyebileceği bir kişilik boyutundan kaynaklanmaktadır.
Bazı otomobil sahipleri otomobilleriyle derin bir bağ bile yaratırlar. Otomobillerinden
“benim Porsche’um”, “benim BMW’em” şeklinde söz ederler.
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14.2.1.2. Ödeyen Değerleri (Payer)
14.2.1.2.1. Fiyat Değeri: Bir ödeyen (payer) için evrensel bir değer olan fiyat değeri,
uygun fiyatlar ve ürünü elde ederken maruz kalınan diğer finansal maliyetlerdir. (örneğin,
sipariş alıp gönderme, koruma, vs.). Ödeyenler fiyat ve maliyetleri düşündüklerinde, tabiki
alacakları neticeyi de düşünürler. Bu nedenle, fiyatın ve maliyetlerin makul oluşunun
yargılanması, ürün faydaları bağlamında gerçekleşir. Bununla birlikte, paraca gücü yetmek,
fiyatın makul olmasının yargılanmasında en baskın kriterdir. Pazarlamacılar tutarlı bir şekilde
sunumlarında fiyat değerini artırmak için çalışmak zorundadırlar. Onlar bunu ürün faydalarını
artırarak, verimliliği artırıp maliyetleri düşürerek ya da her ikisini de yaparak gerçekleştirir.
Örneğin, J. C Paney mağazaları düşük fiyatlarda daha iyi giysiler sunma şeklindeki fiyat
değeriyle daha iyi bir fiyat değeri sunmaya başlamıştır. Stein Mart (Amerika’nın birçok
kentinde var olan fiyat-değerli bir mağaza), bölüm mağazalarından oldukça düşük fıyatlarda
marka ismiyle ticari eşya satmaktadır ve “Daha fazla ödeyebilirsiniz fakat başka bir yere
gitmek zorundasınız” reklam temasını kullanmaktadır. Benzer bir şekilde, Wal Mart her
zaman düşük fiyat stratejisiyle müşterilerine iyi bir ekonomik değer sunmaktadır.
Süpermarketler ve eczaneler de müşterilerine mükemmel bir fiyat değeri sağlamak için birçok
özel etiket fiyatları sunmaktadır.
14.2.1.2.2.Kredi Değeri: Müşteriler ödeyici/ödeyen (payer) rolleri içinde satın alma
anında peşin ödeme zorunluluğundan ya da anında ödemeye maruz kalmaktan kurtulmak
isterler. Bu değeri (kredi değeri) müşteriler, satıcı bir finansal kurum tarafından piyasaya
sürülen kredi kartını kabul ettiğinde elde ederler.
Bazı satıcılar kendi özel kredi kartlarını da kabul edebilirler (Örneğin, “Sears” kredi
kartı ve benzin istasyonlarının kabul ettiği özel kredi kartları gibi). Böylece, müşterilerine
banka kredi kartlarının sağlayamayacağı kredi değeri sunarlar. Kredi değerinin amacı (finans
değerinden farklı olarak), ödeyene ödemeyi yapmada “rahatlık” sunmayla ilgili ödeme
zorunluluğunu uzun süreli ertelemek değildir. Örneğin, American Express (firma satın alma
kartı) kişi ve firmalara yöneliktir. Firma, fatura üzerindeki aşırı miktarlardan ödeme elde eder.
Kart, fatura döneminden önce yapılan satın almalar için bir kerede ödeme yapma olanağı
sunar.
14.2.1.2.3. Finans Değeri: Ödeyenler rahatlık kadar paraca gücü yetmeye de değer
verirler. Finans değeri, ödeme sorumluluğunu geniş bir zaman dilimine yayarak ödemeyi daha
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elverişli hale getiren satın alma zamanı/dönemi sunumuyla oluşur. Bölümlere ayrılmış
elverişli bir ödeme planı sunmaya bağlıdır (örneğin, ödemenin taksitlendirilmesi) Finans
sağlama, çoğu zaman müşteri odaklı gerekliliklerce dizayn edilen daha “kişileştirilmiş”
(customized) ödeme planına olanak yaratır.
Pazarlamacılar müşterilere çekici gelen finansal opsiyonlar/firsatlar sunarak satın almanın
ekonomik/fiyat boyutuna değer ekleyebilirler. Finans değeri, ürün fiyatlarının ya da hizmet
maliyetlerinin göreceli olarak yüksek olduğu yerlerde seçim grupları arasında daha belirgin
olur. Chraysler Kredi Kurumu ve GM (Generel Motors) Finans Kurumları kendi yapıları
içinde iyi kazanç kaynaklarıdır; fakat aynı zamanda finans değeri sunarak daha çok otomobil
satılması için finans bölümlerine yardım ederler ve bunlar bahsi geçen otomobil üreticilerinin
ayrı kar merkezleridir.
Son yıllarda finansal kiralama (leasing); otomobil, ofis ekipmanları ve makine satın
almalarında çok çekici bir seçenek haline gelmiştir.
14.2.1.3. Satın Alan Değerleri (Buyer)
14.2.1.3.1.Hizmet Değeri: Satın alıcılar (buyer) için evrensel değer olan hizmet değeri
mal ve hizmet alımlarında aradığı yardımdır. Üç elemanı vardır:
1. Satın alma öncesi tavsiye ve yardım.
2. Ürünün kullanım değerini muhafaza eden satın alma sonrası tavsiye ve yardımlar.
3. Geri ödeme ve ticari malın değiştirilmesi yoluyla bir satın almamanın riskinden kaçma.
Satın alma öncesi ve satın alma sonrası hizmetler ve satın alma garantisi/güvencesi, neredeyse
tüm müşterilerin satın alma rolleri içinde çeşitli derecelerde aradıkları değerler ve faydalardır.
Satın alıcılar satın alma öncesi yardım konusuna değer verir; çünkü ürün ve hizmet bilgisi
aralar. Örneğin, telefonların değişik modelleriyle ilgili performans bilgisi ve teknik
özellikleri, bölgesel telefon şirketinden arayan tanımlama servisi, bir deniz gezisinin yolcu ve
aktivite programı, bir restoranda vejetaryen mönüsünün mevcudiyeti ya da yatırım
değerlerinin değişik tiplerinin karşılaştırmalı özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isterler.
İkinci, ürünün kullanım değerini korumak için satın alma sonrası tavsiye ve yardım
ararlar. Böylece, bir otomobilin teslimatını alırlarken ya da bir makine üretiminde (ticari
müşteriler için), satış elemanının ya da müşteri hizmet mühendisinin koruma prosedürünü
açıklamalarını beklerler. Ayrıca, müşteriler ürün her zaman kullanmaya değer olsun diye,
güvenilir tamir ve bakım hizmeti ararlar. Örneğin, bir otomobilin her zaman çalışma
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şartlarında olması ve tamir esnasında yedek otomobilin mevcut olması; ofis fotokopi
makinesinin etkili bir engelleyici koruma programıyla korunması; eğer ev halkı için kablo
servisi ya da ticari müşteriler için iletişim ağı arıza yaratıyorsa, kablo şirketinin acil bir
şekilde bakım elemanı göndermesi ya da daha iyi bir şekilde ağı (network) elektronik
izlemeye dayanan proaktif bir şekilde hareket etmesidir.
Üçüncü, satın alamamanın riskinden kaçma özgürlüğünü ararlar. Müşteriler bu değeri,
eğer daha sonra yanlış bir karar verdiklerini anlarlarsa ya da ürün birkaç kullanımdan sonra
bozulursa, satın alınan ürünün değişimi ve bedelinin geri ödenmesi için kolaylıkla iade
edebilme şeklinde ararlar.
14.2.1.3.2.Rahatlık Değeri: Bir ürün ve hizmet elde etme zaman ve çaba gerektirir.
Çaba, tüketicinin ürünü elde etmek için gitmek zorunda olduğu mesafeyi, alışveriş işlemi
sırasında ürünün yerini bulabilmeyi kolaylaştırmayı, ürün ve hizmetin ismini elde etmeyi ve
alışverişi tamamlamayı kolaylaştırmayı içerir. Rahatlık değeri, ürünü elde etmede ihtiyaç
duyulan zaman ve çabayı elverişli/idareli kullanmayı işaret eder.
Bazı perakendeciler rahatlık değeri sunumlarını özelleştirmiştir. Rahatlık dükkanları,
ulaşım kolaylığı, kapıya yakı park alanları, alışverişi rahat ve hızlı kılan sınırlı seçim
özelliklerine sahiptir. Ev alışveriş ağları, bilgisayar bankacılığı, internette alışveriş ve eve
pizza servisi gibi kolay fiziksel erişim özellikleridir. Yirmi dört saat açık dükkanlar ya da
siparişlerini ürünün yanında alan katalog firmaları, bunlan sınırlı çalışma saatlerinde
yaparlarken daha iyi rahatlık değeri sunarlar. Müşteriler rahatlık değerini ürün yerleriyle ilgili
belirgin yön göstericilerle ya da yön gösterici işaretlerden de elde ederler. Bu faydalar
özellikle “rahatlık alışverişçilerini” cezbeder.
Alışverişçi tipleriyle ilgili klasik bir çalışmada, rahatlık müşterileri rahat konumda
olan ve geniş zaman dilimlerinde açık olan dükkanlardan alışveriş yapanlar olarak
tanımlanmıştır.
14.2.1.3.3. Kişileştirme Değeri (Personalization): Satın alıcılar alışveriş işlemini
kişiselleştirmiş ve bireyselleştirilmiş bir tarzda tanımlayabilmek ister. Bu kişileştirme değeri
iki yöne sahiptir: Bireyselleştirme (customization) ve kişilerarası ilişki. Bireyselleştirme, ürün
ve hizmetin bir müşterinin şartlarına uyarlanmasım işaret eder. Burada sözü edilen
bireyselleştirilmiş ürün ve hizmetin “içeriği” değildir, bunların işleme tabi tutulduğu
282

yöntemdir. Eğer pizzanızı pazartesi akşamı saat 19.00 ve 19.30’da ve çarşamba akşamı 18.00
ve 18.15 arasında ev adresine ve cumartesi 16.30’da ofisinize servis yapılmasını istiyorsanız
ve bunları girilen ay için bir defa sipariş etmek istiyorsanız, servis programında
bireyselleştirme ararsınız. Bu tarz bireyselleştirme evle ilgili pazarlarda seyrek görülen
(büyük ihtimalle pazarlamacılar bu değeri sunmadıklarından) ticari pazarlarda değerlidir.
Üretim hattı için materyale ve parçaya ihtiyacı olan ticari müşteriler bunları üretim
programına ve mümkün olduğunca üretim bölgesine yakın yerlerden almayı arzularlar. Artık
birçok müşteri siparişlerini tedarikçilerden direkt sağlamaktadır (örneğin, kişisel üretim
işlerinde bile perakendeci dükkânlardan değil direkt tedarikçilerden sağlamaktadır).
Kişileştirmenin ikinci yönü, kişilerarası hoş bir etkileşim ortamında gerçekleşen
alışveriş işleminin arzulanmasıdır. Müşteriler bu değeri, satış ya da müşteri hizmet
çalışanlarıyla etkileşimlerindeki pozitif deneyim şeklinde ararlar. İki satın alma işlemi fiziksel
koşullarda aynı rahatlıkta olabilir; ancak bunlardan biri kişisel olmayan, kötü, negatif bir
biçimde olabilirken, diğeri çok kişisel ve sosyal olarak yapmaya değer olabilir. Temel olarak
çalışanların müşteriyle etkileşimi içindeki tutum ve davranışları bu değeri doğurur. Samimi ve
arkadaş canlı çalışan, empati ve anlayış sergileyenler ve müşteriyle etkileşimden hoşlananlar
satın alıcılara bu değeri sunarlar.

14.3. Değerlerin Özellikleri
14.3.1. Araçsallık (lnstrumental)
Pazar değerinin araçsallığı, ürün ve hizmetlerin tüketicilerin arzu ve ihtiyaçlarını
yerine getirmede araç olmalarını gösterir. Araçsal olmak demek, değerlerin bir araç olmaları
demektir. Bu nedenle, pazarlamacılar için sadece sunumları içinde değer yaratmak önemli
değildir; aynı zamanda bu değerleri özel müşteri ihtiyaç ve arzularıyla ilişkilendirmek ya da
bunlara bağlamak da önemlidir.
Bir insan, eğer amaçlarına ulaşmada onların araçsallığını görebiliyorsa; bir ürünü,
objeyi ya da bir fikri yararlı olarak algılar. Eğer değeri araçsal olarak görünür değilse, bir ürün
ya da bir fikir ne kadar iyi olursa olsun, tüketici onu kabul etmeyecektir. Eğer eğlence tüketici
için özel bir tüketici amacı değilse, spor olaylarını seyretmek bu müşteri için değer taşımaz.
Eğer susamışsanız, bir müzik CD’si değil, su içmek araçsal olarak değer taşır.
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14.3.2.Dinamiklik
Tüketicilerin aradığı tüketici değerleri zamanla değişir. Birinci neden; değişirler
çünkü, müşterilerin ihtiyaç ve arzuları yaşam evreleri ve kaynaklarının değişmesinden dolayı
değişir. İkincisi; pazardaki beklentilerin artmasından dolayı değişir. Pazarlamacıların pazar
beklentilerini karşılaması ya da aşmasından ötürü, bu beklentiler pazarlamacıların
yargılanacağı yeni bir temel olur. Mesela, eğer pazarda hiç kimse birinci sınıf bir hizmet
sunmuyorsa, müşteriler yalnızca yeterli bir hizmet bulmayla uğraşacaklardır. Fakat, çok az
pazarlamacı yüksek bir hizmet seviyesi sunarsa, o zaman tüketiciler her pazarlamacıdan aynı
hizmet seviyesini bekleyecektir. Pazarlamacılar tüketici ihtiyaçlarını karşıladıkça, müşteri
beklentileri de artacaktır.
14.3.3. Hiyerarşiklik
Değerler, genel değerler temelinde bir hiyerarşi içinde düzenlenirler. Bu ürün ve
hizmetin, pazar değerinin birinci ve önde gelen değerlerini sunmasıdır. Eğer genel değerler
yoksa, ürün ve hizmet kişisel değer sağlasa bile, tüketici bunu dikkate almayacaktır.
Tüketiciler ilk önce kişisel değer arar, sonra grup odaklı, daha sonra da bireysel odaklı
değerler ararlar.
14.3.4. Sinerjiklik (Synergistic)
Sineıji değeri, bir değerin diğer değerlerin faydasını artırması demektir. Yani,
performans değeri, fiyat değeri ve hizmet değeri (üç evrensel değer) aralarında bir tercih
olmadığında en üstündür. Benzer şekilde, sosyal ve duygusal değerler, rahatlık değeri ya da
kişiselleştirme değeri ve kredi ve finans değeri aralarında bir tercih yoksa en iyidir. Başka bir
deyişle evrensel değerler arasındaki ilişki (benzer şekilde kişisel değerler arasındaki) toplam
değil çarpımdır. Düşünce değerler arasında sinerjik bir ilişki yaratmaktır. Örneğin,
performans maliyet masraflarına tercih edilmez. Pazarlamacılar için en iyi strateji, fiyatları
düşük tutarak performansı artırmaktır. Bunun için bir pazarlamacı, sinerji yaratacak
kaynakları kullanmak zorundadır.
14.3.5. Role-Özgülük (Role-Specific)
Değerlerin role-özgü doğası, kullanıcı, satın alan ve müşteri arasında değişmesi
anlamına gelir. Role-özgülükten dolayı, müşteriler farklı değerler arasındaki önceliklerini
değiştirebilirler. Örneğin, bir şirket çalışanı parayı kendi cebinden ödediği zamanki
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seçimlerini, seyahat ve restoran masraflarını şirketin karşıladığı zamanki şeklinden
farklılaştırabilir.
14.3.6. Değişimlik
Ürün ya da hizmetin değeri bir müşteriden diğerlerine göre aynı derecede değerli
olmayabilir. Bu nedenle, bir ürün ya da hizmet farklı müşterileri tatmin etmede ve çok yönlü
değerler üretmede yetenekliyse çok yönlü sayılır. Örneğin kişisel bilgisayarlar farklı
ihtiyaçlara cevap verdikleri için çok yönlülüğün yüksek derecesine sahiptirler; bunlar: Sözcük
işleme, bilgi depolama, elektronik posta ve internettir. Bunun yanında, bilgisayar çok yönlü
olduğu için, pazarlamacılar için farklı pazar bölümlerine farklı faydaların ya da değerlerin ne
şekilde sunulacağını anlamak önemlidir.
14.4. Değer Türleri
Tüketici Değeri Sınıflaması

Kaynak: Morris B. Holbrook, lntroduction to Consumer Value: A Framework For
Anaiysis and Research, London: Routledge, 1999, s. 12’den Aktaran çelik, 2009:96
14.4.1. Harici/Dışsal (Extrinsic) ve Öz/Dahili (lntsrinsic) Değerler
Harici/dışsal değer (Extrinsic value); tüketimin bir amacı, hedefi ve ereği
gerçekleştirmede bir araç olarak kullanılması esnasında, işlevsel/fonksiyonel, faydacı ya da
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basit araçsallık için paha biçilen/değer verilen araç-nihai sonuç ilişkisini muhafaza eder.
Dışsal değere örnek olarak; kendi oluşu için değil, çekiç, matkap, tornavida ya da diğer bazı
araçların; bir çiviyi çakma, bir delik açma, bir vidayı sıkıştırma ya da bunlara muadil araçsal
bir işlev görme gücü için değer atfedilmesi verilebilir.
İçsel değer (Intrinsic value) ise, öz tatmin (self-justifiying), öze dönük anlam
sağlayan, belli bir tüketim deneyiminin kendi içinde amaçsallandırılmış, bizatibi kendisi adına
yapılmış bir eylem olarak algılandığında oluşur. Örneğin, kumsalda geçirilen bir gün,
deneyimin kendisinin sağladığı keyif dışında çok az daha başka geçerli bir amaca hizmet
edebilir. “Brucker’in Yedinci Senfoni”sini dinlemek, deneyimin yaşanılması anlamında
oluşan beğeni dışında bir sonuca yol açmaz. Böyle bir tecrübeye araç olarak hizmet eden obje
örneğin, bizi kumsala bırakan otobüs ya da senfoniye giriş sağlayan bilet arzulanan “kendiiçinde-amaçsallığa” (end-in-itself) bir çeşit araç olma bağlamında dışsal bir değer ihtiva eder.
14.4.2. Ben Odaklı (Self-Oriented) ve Başkaları Odaklı (Other-Oriented)
Değerler
1.Değer, tüketimin belli bir yönünü kendi adımıza, ona nasıl tepki verdiğimize göre
veya üzerimizde yarattığı etki bağlamında bencilce ya da sağgörülü bir şekilde değer
biçtiğimizde ben-odaklıdır (self-oriented). Örneğin, kazağımız en azından bizi sıcak tuttuğu
için değerlidir. IBM Aptiva marka kişisel bilgisayarımız sözcükleri işlememize, veri analizi
yapmamıza ve kişisel resimleri oluşturmamıza yardım ettiği için değere sahiptir. Kısacası,
kazağım, bilgisayarım veya plak kolleksiyonum “diğer”lerini de içeren daha ileri düzeyde
değerler de sağlasa, bu amaçlanan, denenen birincil değer kaynağı, bizim kişisel tüketim
deneyimimize katkıda bulunma kapasitesinin içinde bulunur.
2.Buna zıt olarak başkaları odaklı değer (other-oriented) ise bizim tüketim
tecrübemizin veya bağlı bulunduğu ürünün “onların” adına, onların nasıl tepki göstereceği
üzerine veya onlar üzerinde sağlayacağı etki için “ben”in ötesinde, başka birilerini ya da
başka bireyleri aramamızla oluşur. Burada “diğerleri” mikro düzeyde; aile, arkadaşlar,
meslektaşlar, orta düzeyde; toplum, ülke, dünya ve en makro düzeyde de; evren, tabiat ve
tanrıdır.
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14.3.3. Aktif ve Reaktif Değerler
1.Değer, bazı somut ya da soyut objelerin fiziksel ve zihni manipülasyonunu
gerektirdiğinde aktiftir. Yani, bir takım tüketim deneyimlerinin bir parçası olarak tüketici
tarafından ona yöneltilmiş ya da bizzat onun tarafından yapılan şeyleri içerir. Bu hareketler,
aktif tüketici değeri somut bir ürünün fiziksel manipülasyonun (otomobil kullanma); soyut bir
ürünün zihinsel manipülasyonun (bulmaca çözmek); soyut bir ürünün fiziksel
manipülasyonunu (düşünce dağıtan ya da, bilinci artıran bir uyuşturucu almak); ya da somut
bir objenin zihinsel manipülasyonu (telekinesis: düşünce yoluyla nesneleri hareket ettirme)
şeklinde olabilir.
2.Buna karşıt olarak değer; bir objenin kavranması, değerlendirilmesi, hayranlık
duyulması veya başka bir şekilde kaynaklanmasından ötürü (yani, bir tüketim deneyiminin
parçası olarak, tüketici tarafından ona yöneltilmiş ya da onunla yapılan şeyleri kapsadığında)
tepkiseldir/reaktiftir. Burada “ben”in ona (objeye) bir şey yapıyor olmasından farklı bir
şekilde durum tersine çevrilmiştir. “Ben” in üzerinde edimde bulunur veya “ben”i hareket
ettirir. Bu tarz reaktif tepkiler örneğin, dışavurumcu soyut bir tablonun huşu içinde
incelenmesi, yüksek kalitedeki bir kameranın hevesle incelenmesi ya da bir kişinin kendisini
ruhsal uyanışa açması şeklinde ortaya çıkabilir.
14.5. Değer Tipleri
14.5.1. Etkililik/Verimlilik (Efficiency)
Etkililik, ben-odaklı amaçları gerçekleştiren bir araç olarak, ürünlerin ya da tüketim
deneyiminin aktif kullanımından kaynaklanan dış değerleri kapsar. Çoğu zaman etkililik
girdi/çıktı oranıyla ölçümlenir. Örneğin, bir otomobilin etkililiğini gidilen km.’nin, harcanan
akaryakıta oranıyla değerlendirebiliriz. Etkililiğe başka bir örnek, bir yemeğin değerinin,
harcanan paraya göre sağladığı kalori oranında değerlendirilmesidir. Tüketici için etkili
oluşun anahtar örneği, uygun girdi/çıktı orantısının ilgilenilen noktanın anahtar girdisini
temsil eden ortak bir bölen olarak “zaman”a sahip olduğu bir konu içerisinde “uygunluk”
(convenience) olarak değerlendirilebilir.
14.5.2. Üstünlük (Excellence)
Üstünlük, bazı objelerin reaktif değerini ya da bazı kişisel ben-odaklı amaçlara harici bir araç
olarak hizmet eden deneyimlerin potansiyel yeteneğini kapsar. Üstünlük durumunda, bazı
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objeler değerlendirilir ya da bazı fonksiyonları yerine getirme ya da bazı amaçları
gerçekleştirme kapasitelerine değer biçilir. Araçsallık değerine yapılan bu tarz bir faydacı
vurgu, kaliteden ne anladığımızın özünü oluşturma şeklinde ortaya çıkan ve beklentilerle
performansların karşılaştırılmasına bağlı olan tatmin kavramıyla yakından ilişkilidir.
14.5.3. Statü (Status)
“Statü” terimi, dışsal amaç olarak başka birinden arzu edilir bir tepki almayı başarma amacına
doğru, birinin kendi tüketim davranışını etkin bir biçimde manipülasyonunu belirler.
En geniş anlamda, politikanın kişiler arası amaçları yerine getirmek adına uygun araçların
edinilmesini içinde barındırması manasında böyle bir “statü-yönelimli” değer özsel olarak,
kendi doğası içinde “politik” olarak değerlendirilebilir. Burada “politik” sözcüğü, kişiler arası
amaçları gerçekleştirmeye yardım eden uygun araçların benimsenmesini kapsar. Başka bir
deyişle, politik olarak biz tüketimimizi istediğimiz etkiyi yaratacak şekilde farklılaştırırız.
“Etki yönetimi” olgusu bağlamında düşünüldüğünde örnek olarak, biz istediğimiz tarz imajı
yansıtmak için ürünleri tüketiriz ya da tüketim deneyimi içine gireriz. Başka bir deyişle,
“başarı”ya katkıda bulunması bağlamında, kendimiz hakkında başkalarıyla iletişim kurmak
için tüketiriz. İş görüşmesi yaptığımız kişiyi etkilemek için, moda bir ürünü seçebiliriz.
Kısacası biz “başarı” için giyiniriz. Aslında sadece gardırobumuz için değil, iş çevremize arzu
edilir bir imaj iletmek için de evrak çantamızı, gözlüğümüzü, tıraş kremimizi, parfümümüzü
seçeriz.
14.5.4. İtibar/Öz Saygı (Esteem)
Statü ve itibar aralarında bir belirsizlik olması sebebiyle yakından ilişkilidirler. İtibar, birine
diğerleri nazarında ün sağlama aracı olarak değerlendirilen servetin pasif
sahipliğinden/iyeliğinden ortaya çıkan statünün reaktif karşılığıdır/muadilidir. Şöyle ki,
kollektif olarak herhangi birinin kendi prestijinin göstergesi veya o kişinin sosyal
pozisyonunun endeksi olarak görülen, söz konusu kişinin kendi sahip olduklarını kutsamaya
dönük düşünüşüne dayanan bireysel bir karakteristiktir.
14.5.5. Oyun (Play)
Oyun tipik olarak keyif almayı içinde barındıran bir eylemdir ve bu yüzden iş ve boş zaman
aktiviteleri arasındaki bilinen ayrımın içsel olarak güdülenmiş yönünü karakterize eder.
Örneğin, bir cumartesi akşamı piyano çaldığımızda, aktif olarak yaşanan deneyim, kendi
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zevkimizi tatmin eder. Gerçekleştirilen boş zaman aktivitesi, onun eğlenceli olmasıyla
değerlendirilir.
14.5.6. Estetik (Beauty)
Estetik, kendi içinde ben-odaklı olarak değerlendirilen bazı tüketim deneyimlerinin
beğenilmesi durumunu gösterir. Estetikle ilgili bir örnek olarak moda, ürün dizaynının
güzelliğinde değer bulur. Giysilerin bizi sıcak tutma yetenekleri kadar (verimlilik), prestij
etkisini “süslenmiş-ben”i (self-decoration) iletmedeki rolü (statü) ya da etik nedenlerden ötürü
birini örtmeyi amaçlayan terbiye kurallarını yerine getirme rolü de vardır.
15.5.7. Etik (Ethics)
Etik olmanın aktif ve diğer-odaklı çabası, bir şeyi diğerlerini düşünerek yapmayı içerir. Yani,
onları nasıl etkileyeceği ya da onların nasıl tepki vereceği kaygısıyla hareket etmektir.
Erdem, doğruluk ve fazilet genel etik başlığı altında anahtar örneklerdir. Erdem herhangi biri
görmese dahi insanların alışkanlık olarak trafık kurallarına uymalarını sağlayan bilinç olarak
ortaya çıkar. Doğruluk, hukuk sistemi suçluları cezalandırdığında ve masumları koruduğunda
gerçekleşir. Ahlak ise bir bireyin yaratılış/mizaç gereği diğer insanlara yardım etme
eğiliminin dışa yansımasıdır.
14.5.8. Ruhanilik (Spirituality)
Etiğe daha reaktif bir karşılık olarak “ruhanilik” etiği bu tür tecrübenin gizli bir amaca
götüren bir aracı olarak değil, sırf kendiliği için değer atfedilmiş, bir amaç olarak peşinde
olunan, bir tür İlahi Kudret, Kozmik Güç, Mistik Varlık, hatta başka türlü erişilmesi mümkün
olmayan içsel bir varlığı oluşturan bir “Öteki”nin içsel olarak güdülenmiş edinilmesi veya
tapınılması olarak takip eder. Burada ruhaniliğin aktif olana karşılık reaktif/tepkisel olan
doğası, inançla (kutsal deneyim) dünyevi işler arasındaki ayrıma denk düşer. Ruhanilik,
sadakat ve ibadetin alımsal biçimini içerir (reaktif-diğer odaklı içsel değer); etik ise
manipülatif müdahaleyi gerektirir (aktif-diğer odaklı içsel değer). Bu bağlamda hazsal
mutluluk bireyin kendisini “öteki”nin içinde yitirmesine izin veren ya da başka biriyle
olmasını sağlayan “ben”le “öteki” arasındaki ayrımı ortadan kaldıran “ben”in mistik bir
kayboluşunu sağlarken inanç yüceltim ve kendinden geçişi sağlayacak şekilde Tanrı’ya ya da
kutsal bir ruh şeklindeki bir “öteki”ne yönelişi içerir.
Ruhani olarak bilinen bazı deneyimler, farklı senaryolar içinde tüketici değerinin farklı
özelliklerini alabilir. Eğer bir kişi kendi içinde değer bulan kendisi için ve bir Tanrı’ya inanış,
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“Kozmik Bir Enerji”yi içselleştirip ya da kendi iç benliğiyle bir birlik oluşturma bağlamında
bir edime girmesi, bu yaklaşım türünün ilgili başka türlü tüketici değeriyle inançlı, aşırı
mutlu, kutsal ya da sihirli olması bağlamında uyumlu olduğunu gösterir. Mukayeseli olarak
eğer birisi isteklerinin ve dileklerinin gerçekleşmesi için dua ediyorsa veya meditasyon
yapıyorsa bu durum değerin statü ve etkililikle ilintili özelliklerini edinmiş demektir. Bu
yüzden Janis Japlin’in “Tanrım bana bir Mercedes Benz alır mısm?” diye sorduğu şarkısı
duanın başarı ve mutluluk arayışına araç oluşuna bir örnek oluşturur. Ruhsal ve fiziksel
sağlığa kavuşmak ya da onu korumak adına yapılan ibadet, meditasyon vs, bazı inanç
sahiplerinin değindikleri gibi geleneksel tıptan daha etkili bile olabilmekte ve bu haliyle dışsal
olarak motive olunmuş ben-odaklı bir eylemi oluşturmaktadır.
14.6. Ürünler
14.6.1. Ürün Kavramı
“Ürün” bir istek ya da gereksinmeyi karşılamak üzere; tüketim, kullanım, ele geçirme
veya dikkate alınması için bir piyasaya (pazara) sunulan herhangi bir şeydir. Fiziksel objeleri,
hizmetleri, mekanları, yerleri, örgüt ve fikirleri içerir.
Ürün kavramı, geleneksel olarak daha çok somut özellikler üzerinde yoğunlaşmıştır.
Günümüzde ise tüketicilerin bir ürün satın aldıklarında, ürünün somut (fiziksel)
özelliklerinden daha fazla şeyi satın aldıkları söylenebilir. “Tüketiciler ürün satın almazlar,
satın aldıkları şey ürünün sağlayacağı faydalardır.” düşüncesi bugünkü ürün anlayışını açıkça
ifade etmektedir. Bir ürün, fiziksel bir nesneden çok daha fazla anlam içerir. Satın alıcının
zihninde, ürün özellikleri ile faydalarından kaynaklanacak beklentileri de içeren bir dizi soyut
bileşenlerden söz etmek olasıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, ürünün iki temel bileşeni
olduğu söylenebilir.
Tüketici, ürünleri sadece fiziksel şeyler olarak değil, “tatminler demeti” olarak görür.
Bu yüzden “Revlon” yetkilileri, “Biz fabrikada kozmetik üretir, mağazada umut satarız.”
sözünü rahatlıkla söyleyebilmektedirler. Diğer bir örnek olarak da Alman arabalarının teknik
ve güvenlik konularında daha güçlü olduğu görüşü verilebilir.
Tüketicilerin ürünü nasıl gördükleri sadece fiziksel uyarıcılara bağlı olmamakta, ayrıca
tüketicinin ruh hali ve kültürel geçmişi de etkili olmaktadır. Tüketicinin yeni bir ürünün
imajını anlayış biçimi ise ürünün yaşam biçimine etkisinin sonucudur. Bu açıdan
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değerlendirildiğinde, iki tür yeni üründen söz edilebilir. Bunlar tüketicinin yaşam biçimini
değiştiren ve değiştirmeyen ürünlerdir. Yaşam biçimini değiştirmeyen yeni ürün
hakkındaki imaj, eski ve bilinen ürün imajıyla aynıdır denilebilir. Örneğin, yeni diş macunu,
erkek çorabı, yeni deterjan gibi ürünler yaşam biçimini değiştirmez. Öte yandan, yaşam
biçiminin değişeceği düşüncesi sonucunda olumlu ya da olumsuz biçimde oluşur.
Örneğin; araba, radyo, televizyon, bilgisayar, cep telefonları ilk çıktıklarında tüketicinin
yaşam biçimini önemli ölçüde değiştirebilmiştir.
14.6.2. Ürün ve Marka İmajı
Marka, Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre, bir ürün ya da bir grup
satıcının ürünleri ya da hizmetlerini belirlemeye, tanımlamaya ve rakiplerinin ürünlerinden ya
da hizmetlerinden farklılaştırmaya, ayırt etmeye yarayan isim, terim, işaret, sembol, dizayn
(tasarım), şekil ya da tüm bunların bileşimidir.
Marka, belirli bir ürünü tanımlar ve temsil eder. Ancak bir isimden çok daha fazla bir
anlamı içerir. Tüketicinin ürün hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini yansıtır. Marka imajı
olarak açıklanan kavram, ürün kişiliği, duygular ve zihinde oluşan çağrışımlar gibi tüm
belirleyici unsurları içerecek şekilde ürünün algılanmasıdır.
Bir marka, ürüne yönelik olarak tüketicilere çeşitli anlamlar iletir. Bir markanın
iletebileceği dört anlam düzeyinden bahsedebilir. Bu anlamlar: Nitelikler, yararlar, değerler
ve kişilik olarak ele alınabilir. Bir marka, öncelikle belirli ürün niteliklerini akla getirir.
Örneğin “Mercedes” için bu nitelikler teknik olarak iyi inşa edilmiş, dayanıklı, yüksek
prestijli, hızlı, pahalı ve yeniden satış değeri yüksek şeklinde sıralanabilir. Ancak tüketiciler
nitelikler değil, yararları satın alır. Bu nedenle nitelikler işlevsel ve duygusal yararlara
dönüştürülmelidir. Örneğin, dayanıklılık niteliği “Her birkaç yılda bir araba satın almak
zorunda kalmayacağım.” işlevsel yararına dönüştürülebilir. Pahalı olma niteliği “Bu araba
bana kendimi önemli ve hayranlık duyulan biri olarak hissettirir.” duygusal yararını
vurgulayabilir. Değerler; markanın, alıcının değerleri hakkında bir şey söylemesiyle ilgilidir.
Mercedes alıcıları için bu, yüksek performans, güvenlik ve prestijdir. Markanın taşıdığı son
anlam olarak, kişilik karşımıza çıkmaktadır. Güdüleme araştırmalarında bazen şu soru
sorulur: “Markanız bir insan olsaydı, nasıl biri olurdu?” Tüketiciler bir Mercedes’i, belki de
varlıklı, orta yaşlı bir işletme yöneticisi olarak tanımlardı. Burada sözü edilen kavram bundan
sonraki başlık altında yer verilecek “marka kişiliği” kavramıdır.
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14.6.3. Ürün ve Marka Kişiliği
Marka kişiliği, markanın rakiplerinden farklılaşmasını sağlamada çok önemli bir
kavram olarak görünmektedir. Marka kişiliği kavramı, temelde markaların da insanlar gibi
kişilik özelliklerine, belli duygular ya da izlenimlere sahip olduğu varsayımına dayanır.
Böylece marka; yaş, toplumsal- ekonomik sınıf ve cinsiyet gibi açılardan değerlendirildiği
gibi; sıcak, duyarlı, ilgili gibi bazı tipik kişilik özellikleriyle ilişkilendirilir. Örneğin,
“Marlboro Light”, erkeksi “Marlboro” ile karşılaştırıldığında kadınsı olma eğilimindedir.
Arçelik uzun zamandır pazarda olduğundan yaşlı bir marka olarak algılanabilir. Marka kişiliği
kavramı, “bir markayla çağrışımlaştırılmış insani özellikler” olarak; çağdaş, genç, entelektüel,
tutucu, yaşlı gibi sıfatların markalara taşınmasını açıklar. Bu noktada ürün bağlantılı
niteliklerin tüketiciler için faydacı bir işleve hizmet etmesine karşılık; kişiliğin sembolik bir
işleve sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Tüketici davranışı araştırmalarında markanın çağrıştırdığı kişilik özellikleri olarak
adlandırılan marka kişiliği üzerinde oldukça fazla araştırma vardır. Markaların sembolik
(ifadesel) kullanımında tüketiciler markayı kişilik özellikleri içersinde özümsemektedirler.
Tüketicilerin markaları ünlü ve tanınmış kişilermiş gibi kolayca düşünebildikleri ve
kendileriyle ilişkilendirdikleri gözlenmiştir.
Marka kişiliğinin tüketici tercihleri üzerindeki etkisinin ürün grubunun özelliklerine
göre farklılaştığı ileri sürülür. Bu sav, özellikle araba ya da giyim gibi toplumsal kullanımı
olan, sembolik bir boyuta sahip ürünlerde marka kişiliğinin daha etkili olduğu görüşüne
dayanır.
Marka imajı ve marka kişiliği kavramı arasında anlamsal açıdan bir karışıklık söz konusudur.
Marka kişiliği temelde şirketin iletişim çabalarının bir sonucu olduğu; marka imajının ise
tüketicinin bu kişiliği algılama biçimi olduğu ileri sürülür.
14.7. Ürün Sınıfları
Ürünlerin orijinal sınıflaması ve bu sınıflamanın son zamanlardaki biçimleri özellikle
fonksiyonel/işlevsel ve betimsel/tanımlayıcıdır. Bu sınıflamalarda ürünleri “nitelik ve faydalar
yığını” olarak ifade eden objektif kavramlaştırmaya bağlı kalınmıştır. Ürünler genellikle,
tüketicilerin algıladıkları ürün önemini yansıtan risk ve çaba boyutları temelinde
sınıflanmıştır.
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Ürün sınıflamasıyla ilgili gerekli olan bakış açısı tüketimin hazsal, deneyimsel
düşüncesinden sağlanmıştır. Bu bakış açısı tüketici objelerinin, tüketim deneyiminin doğasına
göre sınıflanabileceğini vurgular. Bütün ürünlerin hazsal ve faydacı öğelerin, objeleri bir
hazsal/faydacı bir sürece yerleştirilmesine olanak veren dereceleri içerdiğini kabul eder.
Başka bir ürün sınıflaması bu duyumsal/duygusal deneyimlerin tam bir doğasını ve
karakterini ortaya koyar. Bu sınıflama, duyumsal deneyimlerin şiddetini ve merkeziliğini
yansıtır. Ayrıca bu sınıflama, faydacı ve deneyimsel ayrımın ötesine geçerek duyguların
kökenini destekleyen beş ürün sınıfını sunmuştur.
Hazsal/faydacı yapıyı sınıflamanın bir başka yolu, derece yerine türde odaklanmak ve
ürünlerce hizmet edilen sembolik, deneyimsel/hazsal ve faydacı ihtiyaçları tam olarak
açıklamaktır. Bu tarz ihtiyaç ve değer ifadelerini göz önünde tutan bu sınıflama gereksinimi
literatürden kaynaklanmıştır. Tüketici-obje ilişkisi çalışmaları özellikle bu amaca hizmet eder.
Bu araştırmaların farklı araştırma bakış açıları tarafından ele alınmasına rağmen,
ürünlerin insan yaşamında oynadığı öncelikli rol konusunda önemli bir görüş birliği vardır.
Birçok tüketici objesi tarafından sunulan fonksiyonel/işlevsel rol geniş ölçüde kabul görür.
Ürünler, gerekli fonksiyonları yerine getirerek, çevreyi kontrol etmeye fırsat tanıyarak ve
dışsal olarak empoze edilen (external/imposed) problemleri çözmeyi sağlayarak, tüketicilerin
hayatında fonksiyonel bir rol oynarlar .
Diğer ürün ve hizmetler, tüketicilerin günlük hayatında genelde deneyimsel
(experiental) bir rol oynarlar. Bu tür objeler duyumsal zevkler, estetik beğeniler, eğlence ve
duygusal uyarımlar sağlarlar. Bu ürünler, kullanıcılara güvenlik duygusu ve sıcaklık hissi
sağlayarak, rahatlatıcı ve yatıştıncı bir rol oynarlar.
Üçüncü rol ise tutarlı biçimde, tüketici ürünlerinin kimlik (identity) fonksiyonuyla
ilgili olarak ortaya çıkar. Ürünler kimlik fonksiyonunu ben kavramını (self-concept) ya da
bireyselliği ifade etme düzeyinde, çocukluk ya da aileyle bir bağ sağlayarak ve “ben”i
büyüterek (extension of self) yerine getirir. Ürünler belirli bir rolün ve pozisyonun ifadesi
olarak hizmet ettikleri kadar, grup ve toplum düzeyinde kimlik yaratmaya ve onu yönetmeye
de yardım ederler.
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14.7.1. Ürün Anlamları
Ürün anlamı, bir ürünün özellik boyutlarının tüketicilerce algılanış/tanımlanma
biçimidir. Ürün anlamı, tüketicilerin bilgi, tecrübe, hayal ve duygularına ve ürünün
karakteristiklerine göre tüketiciden tüketiciye değişir. Ürün anlamının ürün özellikleri
açısından üç farklı boyutundan aşağıdaki bölümde bahsedilmiştir.
14.7.1.1.Ürün Anlamının Somutluk Boyutu (Tangibility)
Ürün anlamının öncelikli boyutu somutluktur. Bu, anlamın nitelik temelinin öncelikli olarak
objektif; somut ve duygular yoluyla gerçekliği kanıtlanabilir olup olmamasıyla ya da öncelikli
olarak subjektif, deneyimler yoluyla yorumlanabilir ve çağrışımlara bağlı olup olmamasıyla
ilgilidir. Tüm objelerin sübjektif ya da objektif boyutlar içerdiği kabul edilse bile, bu
boyutlardan birinin, objelerin faydacı ya da sembolik olarak sınıflanmasındaki gibi dikkat
çekici olması anlamlıdır.
Somutluk, objenin anlamının ana merkezidir. Özellikle, anlamın objenin içinde ya da
kullanıcının aklında olup olmamasıyla ilgilidir. Süreç dinamiği içindeki sistematik farklar ve
tüketici tepkileri, objektif ve somuta karşı sübjektif ve sembolik ürünler için kanıtlanmaktadır.
14.7.1.2. Ürün Anlamının Duyumsal Boyutu
Anlam, bilgiye ek olarak, deneyimleri, imaj ve duyguları içeren “bir ögeler
bütününden oluşur. Bu ögeler, bir objenin anlamının hayati ve ayrılmaz bir parçasını temsil
eden duygusal ögeyle aşılanmıştır.
Tüketici-obje etkileşiminin duygusal boyutuyla ilgili literatür “duygu”nun, uyarıcı
yönleri ve hissedilen deneyimleri içerdiğini ileri sürer. Tüketici objeleri düşükten yüksek
yoğunluğa doğru dizilen, genelleştirilmiş duygusal tepkilerin süreci boyunca sıralanabilir.
Süreçteki sistematik farklılıklar, düşüğe karşı yüksek tepki objelerince sergilenebilir.
Yüksek şiddetli objeler; zevk, sükunet ve heyecan şeklinde tanımlanan ve
nitelendirilen duygusal deneyimlerle ilişkilendirilir. Bu duygusal deneyimler tüketimin
yalnızca bir sonucu/semeresi değildir, aynı zamanda tüketimde amaç aramadır. Düşük şiddetli
objelerle ilgili olan duygusal deneyimler, tutum ve davranış yapısında yer alan basit duygusal
reaksiyonlar olarak daha iyi nitelendirilebilir. Yükseğe karşı düşük şiddetli objelerin tüketim
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deneyimleri, farklı türde ve düzeyde zihinsel aktiviteler gerektirebilir (örneğin, fantezi, hayal,
sağ beyin işlemi vs.).
14.7.1.3. Ürün Anlamının Ortaklık Boyutu (Commonality)
Literatürde tartışılan anlamın üçüncü boyutu olan ortaklık (commonality), anlamın
sahip olduğu paylaşılan karaktere karşı bireyselleştirilmiş karakterin derecesidir. Anlam, etkili
iletişime olanak sağlayarak ve toplumla birleşmeye hizmet ederek, bazı temel düzeylerde
kültürün üyelerince paylaşılır. Teorisyenlerin anlamın kişiselleştirilmiş yönlerini
vurgulamalarının yanında, bu anlamın tanınması kullanıcıların etkileşimler ve deneyimleri
aracılığıyla yaratılır. Bu yolla toplumdan farklılaşmanın eş-değerli fonksiyonu gerçekleşir.
Somutluk boyutunda olduğu gibi bu boyutlardan birinin ya da ötekilerin anlamın öncelikli
olarak paylaşılması ya da bireyselleşmesiyle özellikle dikkat çekeceği tartışılabilir.
Tüketici objelerine gelince ortaklık, objeye anlam atfetmede en çok sorumlu olan kaynakla
ilgilidir. Kaynak kültürel (örneğin reklam, moda sistemleri) ya da kişisel (örneğein tarihsel
deneyim ve yansıtma) olabilir. Anlam yaratmanın dinamikleri ve tüketici-obje etkileşimi
süreci, bu kaynakların bir fonksiyonu olarak sistematik olarak değişebilir.
Üründen tüketiciye anlam transferi muhtemelen, kişisel objeler için, kültürel objeler
için olduğundan daha destekleyici/kuvvetlendirici ve sürekli bir süreçtir. Birçok obje
tarafından kişiselleştirilmiş anlam kaynaklarıyla sergilenen zamansal kalite (örneğin,
kolejdeki favori bir kazak, evlenme yıldönümünde alınan bir yüzük), daha dinamik ve
evrimsel olan bilgi yapısıyla sonuçlanan, kullanıcının sürekli yansımasını cesaretlendirir.
14.8. Tüketici-Obje/Ürün İlişkisi ve Anlam
Tüketim objelerinin aşağıda yer verilen sekiz karakteristiğinin her biri; somutluğun, ortaklığın
ve duyumsallığın karakteristik bir biçimini sergileyen öncelikli anlam boyutları açısından
kolaylıkla tanımlanabilir. Sekiz kategori, tüketici objelerinin sekiz farklı tipinden ziyade, üç
sürekli boyut setindeki pozisyonları temsil eder.
Bu sekiz kategori içerik, rol ve fonksiyonlar açısından aşağıda açıklanmıştır. Sunulan
sınıflama ürüne değil, tüketiciye bağlı bir sınıflamadır. Kategoriler spesifik ürün üyeleri
açısından statik değildir. Kültürel geçmiş ve deneyimlerdeki bireysel farklılıklar, objenin
anlamının çok anlamlı karakteri ve yorumun duruma-bağımlılığı (context-dependency),
bireysel objeleri kategorilere tam olarak atamayı engellemektedir.
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14.8.1. Fayda Objeleri (Utility)
Fayda objelerinin önemi, karakteristik niteliklerle faydalarla ve bu objelerin sağladığı
temel ihtiyaçların tatminiyle yakından ilişkilidir. Ürün kullanımı çoğu zaman, bir çözüm
gerektiren dışsal olarak üretilmiş sorunlar tarafından yönlendirilir. Örnekler gereklilikleri
(örneğin battaniyeler) ve çevreyi etkilemeye ve kontrol etmeye olanak tanıyan objeleri içerir
(örneğin konserve açacağı ve klimalar vs.).
14.8.2. Hareket Objeleri (Action)
Objelerin değerinin ürünün kendi içinde olmamasının aksine, deneyimlerde ve
duygularda fırsat bulurlar. Objelerin öncelikli fonksiyonu olan hareket, kullanıcılara uyarım,
heyecan ve teşvik sağlar. Bu kategorideki ürünler, ruh halleri yaratabilir (örneğin stereo ses
sistemi), “kaçış” sağlayabilir (örneğin spor otomobiller) ve fantezileri çağrıştırırlar (örneğin
aşk romanları).
14.8.3. Beğeni/Taktir Objeleri (Appreeciation)
Bu objeler bir bütün olarak denenir ve taktir edilir/beğenilirler. Hareket objeleriyle
birlikte, tüketimlerindeki amaç, kullanıcılarına kaliteli bir duygusal deneyim sağlamaktır.
Bununla birlikte deneyimler, genel uyarımlardan ziyade, bir eğlence ve zevktir. Ayrıca obje,
basitçe bu deneyime aracı/yardımcı değil, deneyimin ekseni ve merkezidir. İlgili örnekler,
sanat performansları, ev dekorasyonu objeler ve güzel şarapları kapsar.
14.8.4. Değişim Objeleri (Transition)
Bu objeler kullanıcılarına değişen zamanla birlikte, huzur, güvenlik, sıcaklık ve
rahatlık duygusu sağlarlar. Çocuklukta sıklıkla karşılaşıldığından bu ürünler, kullanıcılarının
farklı rol değişimlerini aşmalarına yardım etmede yaşam boyunca periyodik olarak ortaya
çıkar. Gösteriş objeleri, rol kolaylaştırıcılarını (örneğin iş takım elbisesi) ve mutlu zamanları
hatırlatıcıları da içerirler (örneğin kolej kazakları).
14.8.5. Çocukluk Objeleri (Childhood)
Bu özel kategori, çocuklukta bir kez kullanılan ve sonraki yıllarda saklanan objeleri
içerir. Bu objeler geçmişteki o zamanın bir objesi olma işlevine hizmet ederler. İnsanların ne
özel anılarına bağlıdırlar ne de amaçsal değişim objeleriyle ilgilidirler.
Onlar sadece aşinalık duygusuyla aşılanırlar ve tepkilere uygun eğilimlerden hoşlanırlar. İlgili
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örnekler, annenin sürekli kullandığı bir marka ya da bir çocuk tarafından sevilen TV
programıdır.
14.8.6. Adet/Alışkanlık Artırıcı Objeler (Ritual Enhancers)
Bu objeler değer verilen kişisel deneyimlerin aracısı olarak hizmet eden kişisel adetler
(rituals) ve alışkanlık davranışlarıyla ilişkilidir. Alışkanlık artırıcı anlam, alışkanlıktan başka
objenin kullanıcı için çok az değerli olduğu ya da hiç olmadığı bağlama yüksek derecede
bağlıdır. Anlam, tamamen durum/ortam ve sembolik alışkanlık içindeki destek sunumundan
kaynaklanan yüksek derecede sübjektif bir anlamdır. Örnek olarak, sabah uyanma adetinin bir
parçası olarak tüketilen bir fincan kahve ya da gazete verilebilir. Bu ortamdan ayrı olarak
kahve ve gazete kullanıcı için çok az anlam taşır. Bunun yanında ortam içinde objelerin
yüksek derecede kişisel ve sembolik önemi vardır.
14.8.7. Kişisel Kimlik Objeleri (Personal Identity)
Kişisel kimlik objeleri, “gerçek ve ideal ben” ile ilgili ifadeler taşır ve bireylerce sahip
olunan değerleri iletirler. Toplum içinde bireyselleştirme (individuation) fonksiyonuna hizmet
ederler. Somut başarı kayıtları (örneğin diplomalar), ilgi ve amaç yansımaları (örneğin
bisiklet giysileri), yaratıcı çıktılar (örneğin ahşap aletleri) ve amaç sembolleri (örneğin
denizcilik hakkında kitaplar), bu anlamlı objelerin öncelikli örnekleridir. Kişisel objelerin
diğer objeleri, daha düşünsel bir fonksiyona hizmet ederler. Bu objeler, geçmişle ilgili ve
geçmişte tecrübe edilen anlamlı ve etkili olayların somut temsilleridir. Bu objeler kendi
başlarına küçük öz anlamlar taşırlar; bunların değeri onlarla ilişkili duyguların, hislerin ve
bilgilerin zengin birikimlerinden kaynaklanır. İlgili örnekler, hediyeler, fotoğraflar ve
kuşaktan kuşağa geçen aile hatıralarıdır.
14.8.8. Pozisyon ve Rol Objeleri (Position and Role)
Bu objeler, topluma entegre olma fonksiyonuna hizmet eden, kültürel düzeydeki “ben”
e ilişkin ifadeler yaratırlar. Statü sembolleri (örneğin seyahat deneyimleri), rol ilişkili ürün
grupları bu objelere örnek gösterilebilir (örneğin “yuppie”lerin kullandığı ürünlerin oynadığı
rol).
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14.9. Ürün Faydaları
Müşteri bakış açısına göre ürünler, özellikler değil; bir faydalar bütünü olarak
görülürler. Diğer bir deyişle müşteriler, ürün ve hizmetlerin teknik özelliklerine satın
aldıkları, kullandıkları ya da tükettikleri ürünlerin sağladığı faydaya verdiklerinden daha az
önem verirler. Rekabete dayanan bir pazarda, ürünler temel faydalarına ek olarak özellikler,
stil, sembolizm, dayanıklılık, kalite ve servis gibi ek niteliklere sahiptirler. Pazarlamacılar,
ürünleri bu niteliklerin bir kombinasyonu olarak dizayn ederek, özel tüketim değerleriyle
tüketicileri cezbetmeye çalışırlar.
Olası faydalarla ilgili kapsamlı bir anlayış şudur: Müşterilerin ürünlerde aradığı
faydalar pazarlamacılar için stratejilerinin şeklini belirlemede özellikle de ürün
farklılaştırmada ve konumlama stratejilerinde temel bir esastır. Bu bağlamda sekiz tüketici
faydasından bahsetmek mümkündür. Tüketicilerin kültür ürünleriyle etkileşim kurduğu
değişik olaylarda anlama eşsiz, bireysel bir karakter atfedilir.
14.9.1. Fonksiyonel Fayda
Fonksiyonel fayda, ürünün fonksiyonel faydacı (utilitarian) ya da fiziksel performans
kapasitesidir. Fonksiyonel faydalar, bir tüketicinin ürünü kullanırken ya da tüketirken direk
olarak tecrübe edindiği somut niteliklerden sağlanır.
14.9.2. Sosyal Fayda
Sosyal fayda, bir ürünün sosyal sınıf, sosyal statü ve özel bir sosyal grupla olan
ilişkisinden elde edilen algısal bir faydadır. Yüksek derecede görsel olan ürünler (örneğin,
giysiler, mücevherler ve otomobiller) sosyal faydalar taşırlar.
14.9.3. Duygusal Fayda (Affective)
Duygusal fayda, bir ürünün duyguları ya da duygusal ifadeler yaratma kapasitesinden
elde edilen algısal bir faydadır. Duygusal fayda çoğu zaman, kültürel, etnik anlamlarla
(örneğin, yılbaşı ağacı, şükran günü hindisi), kişisel anlamlarla, deneyim ve hatıralarla
ilgilidir (örneğin, yiyeceklerin çocukluk deneyimleriyle ilişkili olmaları sebebiyle rahatlık
duygusunu harekete geçirmeleri ya da bu bağlamda tüketicilerin otomobillere aşk duymaları
söylenebilir).
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14.9.4. Bilişsel/Epistemik Fayda (Epistemic)
Epistemik fayda, bir ürünün merak giderme, değişiklik sağlama ve bilgi ihtiyacını
karşılama kapasitesinden elde edilir. Yenilik arama (novelty-seeking), ve değişiklik arama
(variety-seeking) tüketim davranışı epistemik değer arama örnekleridir. Bir tüketicinin yeni
ürünlere adapte olma eğilimi epistemik faydalarla tutarlıdır.
14.9.5. Hazsal Fayda (Hedonic)
Zevk, eğlence, mutluluk ihtiyacını karşılama ya da endişe ve kaygılardan uzaklaştırma
kapasitesinden kaynaklanan faydasıyla ilgilidir. İnsanlar her zaman mantıklı ya da “ciddi”
faydalar aramazlar, relaks olmak ve dikkati dağıtmak da isterler. Tatil yapmak, bara gitmek,
spor seyretmek, TV’de komik filmler ya da programlar izlemek hazsal fayda arayışlarına
örnektir.
14.9.6. Estetik Fayda
Estetik fayda, bir ürünün bir güzellik hissi sunma ya da kişisel ifadeyi artırma
kapasitesinden kaynaklanan faydasıyla ilgilidir. Estetik değerler çoğu zaman sübjektif ve
kişiseldir. Stil talepleri, ürün-özellik talepleri, sanat satın almaları ve modayı takip etme
tüketicilerin estetik çabalarının örnekleridir.
14.9.7. Durumsal Fayda (Situational)
Durumsal fayda, ürünlerin özel durumlarda durumsal ihtiyaçları karşılama
kapasitesinden kaynaklanan faydasıyla ilgilidir. Bir ürün fiziksel ve sosyal bir olaydan önceki
varlığında durumsal değer kazanır. Durumsal faydalar özel bir tüketim durumunun profilinde
ölçümlenir.
14.9.8. Bütünsel Fayda (Holistic)
Bütünsel fayda, bir ürünün bir bütün halinde, tamamlayıcılığı, tutarlılığı ve
uyumundan kaynaklanan algısal faydasıyla ilgilidir. Bütünsel fayda çoğu zaman talep edilir;
giysi, mobilya ve gıda tüketiminde fark edilir. Bütünsel fayda bir ürünün kombinasyonundan
kaynaklanan “sinerji”nin bir sonucudur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu son bölümde Hazsal Tüketimle İlişkili Tüketim Türlerine değinilmiştir. Bu
bağlamda; Sembolik Tüketim, Zorlayıcı Tüketim konuları irdelenmiştir. Ayrıca Değerler
konusu bağlamında Değer Sınıfları (Kullanıcı Değerleri, Ödeyen Değerleri ve Satın Alan
Değerleri ele alınmış, değerlerin özellikleri (Araçsallık, Dinamiklik, Hiyerarşiklik,
Sinerjiklik, Role-Özgütük, Değişimlik) işlenmiştir. Değer Türleri konusunda ise Harici/Dışsal
ve Öz/Dahili Değerler, Ben Odaklı ve Başkaları Odaklı Değerler ve Aktif ve Reaktif
Değerler ele alınmıştır. Değer Tipleri bağlamında ise Etkililik/Verimlilik, Üstünlük, Statü,
İtibar/Öz Saygı, Oyun, Estetik, Etik ve Ruhanilik açıklanmıştır. Ürünler bağlamında ise;
Ürün Kavramı, Ürün ve Marka İmajı, Ürün ve Marka Kişiliği, Ürün Sınıfları, Ürün Anlamları
(Ürün Anlamının Somutluk Boyutu, Ürün Anlamının Duyumsal Boyutu, Ürün Anlamının
Ortaklık Boyutu), Tüketici-Obje/Ürün İlişkisi ve Anlam (Fayda Objeleri, Hareket Objeleri,
Beğeni/Taktir Objeleri, Değişim Objeleri, Çocukluk Objeleri, Adet/Alışkanlık Artırıcı
Objeler, Kişisel Kimlik Objeleri, Pozisyon ve Rol Objeleri) ve son alarak da Ürün Faydaları
(Fonksiyonel Fayda, Sosyal Fayda, Duygusal Fayda, Bilişsel/Epistemik Fayda, Hazsal Fayda,
Estetik Fayda, Durumsal Fayda, Bütünsel Fayda) konusu irdelenmiştir.

Bölüm Soruları (2019-2020)
14.HAFTA
1)Sembolik Ürün Tüketiminin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi eksik ifade
edilmiştir?
A

Statü ya da sosyal sınıfı belirtmek

B

Kendini tanımlayıp bir role bürünmek

C

Sosyal varlığını oluşturmak ve koruyabilmek

D

Kendini başkalarına ifade edebilmek

E

Kimliğini yansıtmak
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2) Ürün Faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A Fonksiyonel fayda
B Sosyal fayda
C Bilişsel/epistemik fayda
D Rasyonel fayda
E Durumsal fayda

3) Değer Tipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A

Statü

B

Retorik

C

Etik

D

İtibar/Özsaygı

E

Ruhanilik

4)“Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre, bir ürün ya da bir grup satıcının
ürünleri ya da hizmetlerini belirlemeye, tanımlamaya ve rakiplerinin ürünlerinden ya da
hizmetlerinden farklılaştırmaya, ayırt etmeye yarayan isim, terim, işaret, sembol, dizayn
(tasarım), şekil ya da tüm bunların bileşimidir.” Tanımlaması aşağıdaki kavramlardan
hangisine aittir?

A

Değer

B

Üretici firma

C

Hizmet

D

Logo

E

Marka

5)Aşağıdakilerden hangisi Tüketim Objelerinin sekiz karakteristiğinden biri değildir?
A Değişim Objeleri
301

B Fayda Objeleri
C Hareket Objeleri
D Kişisel Kimlik Objeleri
E Yetişkin Objeleri

YANITLAR: 1) D, 2) D, 3) B, 4), E, 5) E

DOĞRU/YANLIŞ

1)Değer Tipleri arasında Çekicilik yer almaz.
2) Ürün Faydalarından biri Ekonomik Fayda’dır.
3) Kredi Değeri Ödeyen Değerlerinden biridir.
4)Değerlerin özellikleri arasında Durağanlık yer almaz.
5)“Bir ürün ve hizmet elde etme zaman ve çaba gerektirir. Çaba, tüketicinin ürünü
elde etmek için gitmek zorunda olduğu mesafeyi, alışveriş işlemi sırasında ürünün yerini
bulabilmeyi kolaylaştırmayı, ürün ve hizmetin ismini elde etmeyi ve alışverişi tamamlamayı
kolaylaştırmayı içerir Kişileştirme değeri, ürünü elde etmede ihtiyaç duyulan zaman ve çabayı
elverişli/idareli kullanmayı işaret eder.”

YANITLAR:
1) DOĞRU,
2) YANLIŞ,
3) DOĞRU,
4)DOĞRU,
5) YANLIŞ; DOĞRU YANIT: RAHATLIK DEĞERİ
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