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ÖNSÖZ

Tüketici davranışı; bireyler veya grupların istek ve ihtiyaçlarının tatmini için mal,
hizmet, fikir veya deneyim/aktiviteleri seçerken, satın alırken, kullanırken ve elden çıkarırken
gerçekleştirdiği davranışlar olarak ifade edilebilir. Tanımdan da görülebileceği gibi, tüketici
davranışı sadece satın alma anındaki davranışlar değil, bir süreç olarak, satın alma öncesinden
başlayıp satın alma sonrasında dahi devam eden pek çok davranış ile ilgilidir. Tüketici
davranışı, tüketicilerin tüketim süreçlerinde gerçekleştirdiği eylemler ve deneyimlere yönelik
düşüncelerini ve duygularını da içerir. Ayrıca tüketicilerin düşüncelerini, duygularını ve
eylemlerini etkileyen çevredeki diğer bütün unsurları da kapsamaktadır. Diğer tüketicilerin,
reklamların, fiyat bilgilerinin, ambalajın, ürün özelliklerinin ve diğer pek çok unsurun
yorumlarını barındırır.
Tüketici davranışının içerdiği etkileşimleri ve değişimleri kapsayan dinamik süreçlerin
farkına varmak önemli bir konudur. Anlaşılacağı üzere, tüketici davranışı pek çok konuyu
kapsamaktadır.
Tüketici davranışı konularını genel hatlarıyla elen alan bu kitap toplam 14 bölümden
oluşmaktadır. Kitapta yer alan her bölüm teorik olarak ele alınmış, pazarlama
uygulamalarından güncel örnekler ile zenginleştirilerek anlatılmıştır.
Tüketici davranışları kitabının ilk bölümünde tüketici davranışı kavramının tanımı ve
kapsamında yer alan temel kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde tüketici davranışlarının
genişleyen kapsamı ve tüketici davranışı modeli ele alınmıştır. Üçüncü bölüm algılama
kavramı ve süreçlerini içermektedir. Dördüncü bölümde öğrenme ve hafıza anlatılmıştır.
Beşinci bölümde motivasyon (güdü) kavramı, altıncı bölümde ise tutum konusu işlenmiştir.
Yedinci bölümde, benlik ve sekizinci bölümde kişilik kavramına yer verilmiştir. Dokuzuncu
bölümde değerler ve yaşam tarzları ve onuncu bölümde satın alma karar sürecine yer
verilmiştir. On birinci bölümde yeniliklerin yayılması süreci işlenirken, on ikinci bölümde
danışma grupları ve aile ele alınmıştır. On üçüncü bölümde kişisel etkiler ve fikir liderleri
konusu anlatılmıştır. On dördüncü ve son bölümde ise sosyal sınıf ve kültür detaylıca ele
alınıp anlatılmıştır.
Bu çalışmanın hazırlanmasında manevi desteği olan ailem başta olmak üzere herkese
ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.
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1. TÜKETİCİ DAVRANIŞI NEDİR?

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. TÜKETİCİ DAVRANIŞI NEDİR?
1.1. Tüketici ve Tüketici Davranışı Kavramı, Önemi ve Kapsamı
1.1.1. Tüketici
1.1.2. İhtiyaç ve İstek
1.1.3. Tüketicileri/Pazarı Bölümlendirme
1.2. Tüketici Davranışının Aktörleri
1.3. Tüketici Davranışı Neden İncelenir?
1.4. Tüketici Davranışı İle İlgili Disiplinler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tüketici kavramı size ne ifade etmektedir? Anlatınız.

2.
Tüketici davranışı niçin analiz edilir? Pazarlamacılar tüketici davranışlarını
incelerken ne tür verilerden faydalanabilir? Anlatınız.
3.
Sizce tüketici davranışları kapsamındaki konular başka hangi disiplinlerce
tartışılabilir? Neden? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tüketici ve tüketici davranışı
kavramlarının önemini ve
kapsamını vurgulamak

Tüketici kavramını güncel
pazarlama bakış açılarıyla
ele alıp incelemek
vasıtasıyla kazanılacaktır.

Tüketici davranışının
aktörleri

Tüketici davranışına konu olan
aktörleri tanıtmak

Tüketici davranışına konu
olan ve olabilecek unsurlar
hakkında fikir yürütmek ve
tartışmak vasıtasıyla
geliştirilecektir.

Tüketici davranışı
neden incelenir?

Tüketici davranışının
pazarlamacılar açısından önemini
açıklayabilmek

Tüketici davranışı sürecine
dair açıklamaları okumak ve
tartışmak vasıtasıyla
geliştirilecektir.

Tüketici davranışı ile
ilgili disiplinler

Tüketici davranışına konu olan
ilgili alanlar hakkında bilgi sahibi
olmak

Tüketici davranışı ile ilgili
farklı disiplinleri araştırmak
ve tartışmak yolu ile elde
edilecektir.

Tüketici ve tüketici
davranışı kavramı,
önemi ve kapsamı

4

Anahtar Kavramlar
•Tüketici
•İstek
•İhtiyaç
•Pazarlamacı
•Politik/toplumsal aktörler
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Giriş
Tüketici davranışı, tüketim ile ilişkili öğelerde, tüketicilerin kullanılabilir kaynaklarını
(zaman, para ve çaba) harcamak için nasıl karar aldıklarına yoğunlaşmaktadır. Tüketicilerin
özellikleri ve karar alma süreçleri aracılığıyla bu davranışlar şekillenmektedir. Tüketici
davranışları, kişisel, sosyal ve psikolojik pek çok değişkenin etkisi altında gerçekleşen
karmaşık bir olgudur. Bu karmaşık olgu, ne kadar iyi bilinirse, ne kadar iyi tanınırsa
işletmelerin pazar yerinde başarılı olma şansı o kadar yüksektir.
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1.1. Tüketici ve Tüketici Davranışı Kavramı, Önemi ve Kapsamı

Modern pazarlama kararları, tüketicilerin davranışları ile ilgili elde edilen bilgilere ve
davranışları hakkındaki varsayımlara dayanmaktadır. Artık günümüzde, tüketici davranışı ile
ilgili bilgi barındırmayan bir pazarlama kararı düşünmek neredeyse imkânsızdır. Pazarlama
bileşenlerine yönelik alınan tüm kararlar aslında tüketici davranışları ile çok yakından
ilgilidir. Ürüne ilişkin kararlardan; ürünün tasarımı, ürün farklılaştırması, marka ve marka
algılaması, ambalaj, etiketleme vb. Fiyata ilişkin kararlardan, pazarın kaymağını alma, pazara
nüfuz etme stratejisi, talep elastikiyeti, psikolojik fiyatlandırma, paket fiyatlandırma vb.;
Dağıtıma ilişkin kararlardan; pazarlama kanallarına ve lojistik yönetimine ilişkin tüm kararlar;
Tutundurmaya yönelik reklam, kişisel satış, satış geliştirme, katalogla pazarlama, halkla
ilişkiler, dijital pazarlama vb. tüm kararlar doğrudan doğruya tüketici davranışları ile çok
yakın ilgisi olan kararlardır.
Kısacası, tüketici davranışının tanımlanabilmesi, yapılan pazarlama çalışmalarının
başarısı için gerekli olan en temel unsurdur. Pazarlama kararlarının odağında ve her bir
adımında hep tüketici vardır. Tüketici anlaşılabildiği ölçüde pazarda başarılı olmak mümkün
olacaktır. Tüketici davranışı, pazarlamanın olmazsa olmazıdır. Karmaşık bir yapıya sahip olan
tüketicinin davranışları ne kadar anlaşılabilir ise alınan kararlar o derecede isabetli olacaktır.
Çeşitli şekillerde tanımlanan tüketici davranışı, genel itibariyle; bireyler veya
grupların istek ve ihtiyaçlarının tatmini için mal, hizmet, fikir veya deneyim/aktiviteleri
seçerken, satın alırken, kullanırken ve elden çıkarırken gerçekleştirdiği davranışlar olarak
ifade edilebilir. Tanımdan da görülebileceği gibi, tüketici davranışı sadece satın alma anındaki
davranışlar değil, bir süreç olarak, satın alma öncesinden başlayıp satın alma sonrasında dahi
devam eden pek çok davranış ile ilgilidir.
Tüketici davranışı, tüketicilerin tüketim süreçlerinde gerçekleştirdiği eylemler ve
deneyimlere yönelik düşüncelerini ve duygularını da içerir. Ayrıca tüketicilerin düşüncelerini,
duygularını ve eylemlerini etkileyen çevredeki diğer bütün unsurları da kapsamaktadır. Diğer
tüketicilerin, reklamların, fiyat bilgilerinin, ambalajın, ürün özelliklerinin, blogların ve diğer
pek çok unsurun yorumlarını barındırır. Tüketici davranışının içerdiği etkileşimleri ve
değişimleri kapsayan dinamik süreçlerin farkına varmak önemli bir konudur. Anlaşılacağı
üzere, tüketici davranışı pek çok konuyu kapsamaktadır. Burada öncelikli olarak ele alınması
gereken konu tüketicinin kim olduğu hususudur.

1.1.1. Tüketici

Tüketici terimi, genelde, iki farklı tüketici tipini belirtmek için kullanılmaktadır.
Bunlar bireysel tüketiciler ve örgütsel tüketicilerdir. Bireysel tüketiciler, tüketicinin kendisi,
ailesi veya bir yakınının kullanımı için mal ve hizmetleri satın alan kişiler olarak
tanımlanmaktadır. Tüketiciler bireysel veya bireysel gruplar olabilirler. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, yapılan satın alma işleminin son kullanım için gerçekleştirilmesidir.
Bir marketten alınacak bir süt, tüketicinin kendisi veya diğer aile üyelerinin kullanımı için
satın alınacaktır.
7

Tüketici teriminin bireysel tüketicilere ek olarak örgütsel tüketicileri de ifade ettiği
belirtilmişti. Bu kapsamda kâr amacı güden veya gütmeyen işletmeler, kamu kurumları ve
diğer toplumsal kuruluşların hepsi, örgütsel amaçlarını gerçekleştirmek için mal, alet-ekipman
ve hizmet satın almak zorundadır. Üretici işletmeler, portföyünde bulunan ürünleri üretmek
ve satmak için ihtiyaç duydukları hammadde ve diğer bileşenleri, hizmet işletmeleri ise
sattıkları hizmetler için gerekli olan bileşenleri satın almak zorundadırlar. Hükümet
kuruluşları, faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları ofis malzemeleri gibi bileşenleri,
diğer toplumsal kuruluşlar ise kendileri ile topluluklarının ihtiyaç duydukları malzemeleri
satın almak zorundadır. Kısaca insanın olduğu her yerde bir tüketim ve tüketim kararı vardır.
Bu kararların bir kısmı bireysel tüketime ilişkin kararlar bir kısmı da örgütsel tüketime ilişkin
olan kararlardır.
Burada gözden kaçırılmaması gereken esas husus, örgütsel tüketicilerin
gerçekleştirdikleri satın alımlar, nihai tüketim amacıyla değil, üretimde kullanmak, yeniden
satışını yapmak veya örgütün gündelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleşiyor
olmasıdır. Örneğin, peynir üreticisi bir işletme, ürünleri üretmek için hammadde olarak süte
ihtiyaç duymaktadır. Burada yapılacak süt alımı, bireysel tüketicilerin aksine, çok büyük
miktarlarda olmaktadır ve sadece üretimde girdi olarak kullanma amacı taşımaktadır. Yine
benzer şekilde, bir matbaa, hizmet verebilmek için kâğıt ve boya almak zorundadır. Bunları
almasındaki amaç tüketmek değil, yapacağı baskılarda hammadde olarak kullanmaktır.

1.1.2. İhtiyaç ve İstek

Bir ihtiyaç, temel biyolojik bir dürtüdür. İhtiyaçlar acıkma ve susama gibi temel
biyolojik ihtiyaçlardan, çevrenin etkisi ile oluşan sosyal ihtiyaçlara kadar değişmektedir. İstek
ise, ihtiyaçları karşılamak için toplumun/çevrenin öğrettiği yolu temsil etmektedir. Bir başka
ifade ile ihtiyaç, kişinin içinde bulunduğu durum ile arzu ettiği durum arasındaki farktır. Bu
fark ne kadar fazla ise veya ne kadar çok hissettiriliyorsa ihtiyaç o kadar hızlı bir şekilde
karşılanacaktır. İstek ise bu ihtiyacın karşılanma şeklidir.
Örneğin, acıkmak biyolojik bir ihtiyaçtır ve açlığın giderilmesi için, bir lokanta veya
bir restoran tercih edilebilir. Lokanta veya restoran bir istektir. Yine benzer şekilde, bazı
konularda yazmaya ihtiyaç duyulabilir. Ancak yazma ihtiyacı doğduğunda bir defter de bir
tablet bilgisayar da alınabilir. İhtiyacın nasıl tatmin edileceği zamanla gösterilen
toplumsal/çevresel koşullara göre şekillenmektedir.
İhtiyaç, insanın var olduğundan bu yana hep vardır. Sadece zaman içerisinde
karşılanma şekilleri değişmiştir. Ulaşım ihtiyacı eskiden bu yana hep vardır ancak günümüzde
bu ihtiyacın karşılanma şekli gelişmiş ve değişmiştir. Günümüzde insanlar artık istediği
yerlere istediği zamanlarda hava ulaşımı ile çok rahat varabilmektedir. Değişen sadece
ihtiyacın karşılanma şeklidir.

1.1.3. Tüketicileri/Pazarı Bölümlendirme

Pazarlarda, tüketiciler yaş, gelir, eğitim, zevkler ve diğer faktörlere göre çeşitlilik
göstermektedir. Bu çeşitlilik tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının da farklılaşmasını beraberinde
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getirmektedir. Tüketicileri, bu farklı istek ve ihtiyaçlarına göre bölümlere ayırmak, tüketici
davranışı analizinin önemli bir aşamasıdır.
Bir işletmenin bir veya daha fazla pazar bölümünü seçerek odaklanması, belki de
aldığı en önemli pazarlama kararıdır. Seçilen belirli bir pazar dilimi aynı ihtiyaca sahip
tüketicileri barındıracağından, işletmelerin bu bölüme yönelik geliştireceği özel bir pazarlama
önerisi, bölümlendirme yapmadan pazarın geneline sunulacak bir pazarlama önerisine göre,
tüketicilerin isteklerini daha iyi karşılayabilecektir. Ayrıca yapılan pazar bölümlemesi ile
tüketicilerin tamamına, daha etkin ve daha verimli bir şekilde ulaşmak mümkün olabilecektir.
Veritabanlı pazarlama uygulamaları ve ilişkisel pazarlamada yeni uygulamalar (veri
madenciliği, yapay sinir ağları, pazarlama bilgi sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri vb.),
pazarlamacıların farklı tüketici gruplarının istek ve ihtiyaçlarına daha fazla uyum sağlamasını
mümkün kılmaktadır. Veri tabanlı pazarlama ile tüketicilerin hangi ürünü, nereden, ne zaman,
nasıl, ne tutarda, ne sıklıkta satın aldığı belirlenerek buna uygun pazarlama stratejileri
geliştirilebilir. Pazarı derinleştirme, çapraz satış gerçekleştirme, yeni müşterileri bulma vb.
uygulamalarda bu veriler kullanılarak tüketicileri daha iyi anlamak, tanımak ve müşteri
sadakatini artırmak da mümkün olmaktadır. Yoğun veri ve bilginin toplandığı ve rekabetin
daha da yoğunlaştığı günümüz işletmelerinde, bu veri ve bilgileri anlamlı hâle getirmek
geçmişten çok daha önemli hâle gelmiştir.

1.2. Tüketici Davranışının Aktörleri

Tüketici davranışında üç farklı aktör yer almaktadır. Bunlar tüketiciler, pazarlamacılar
ve politik/toplumsal aktörlerdir. Bunların en önemlisi ise tüketicilerdir. Ayrıca bu grupların
her biri tüketim sürecinde tüketici davranışını farklı açılardan incelerler. Tüketiciler ve
pazarlamacılar, tüketim sürecinin doğrudan katılımcılarıdır. Politik/toplumsal aktörler ise
tüketicileri, pazarlamacıları ve değişimin meydana geldiği çevreyi etkilemeye çalışan
katılımcılardır. Bir birey veya organizasyon farklı zamanlarda bu bahsedilen roller arasından
çeşitli rolleri oynayabilir.
Tüketiciler, bir ihtiyacı belirleyen, ihtiyacı tatmin edecek ürünleri satın alan, tüketen
ve daha sonra bu ürünleri elinden çıkaran bireyler veya bireysel gruplardır. Tüketicilerin
sadece ürünü tüketen bireyler olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği
gibi tüketiciler ürün hakkındaki deneyimleri doğrultusunda diğer tüketicileri etkileyecek
girişimlerde bulunmaktadırlar. Özellikle internet, sosyal ağlar ve ağızdan ağıza pazarlamanın
gelişimi ile tüketiciler arasındaki iletişimin tüketim sürecine etkisi geçmişe göre çok daha
fazladır.
Pazarlamacılar, tüketicinin ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışırlar ve bu süreçte
tüketiciden kazanç sağlarlar. Pazarlama faaliyetleri, sadece kâr amacı güden işletmelerde
değil kâr amacı gütmeyen işletmelerde de uygulanmaktadır. Pazarlamacılar, tüketici
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pek çok farklı organizasyon içerisinde bulunurlar. Kâr amacı
gütmeyen organizasyonlar; Kızılay, LÖSEV gibi yardımsever organizasyonlar olabilir ve
bunlar genellikle karmaşık pazarlama çabaları yürütmek durumundadırlar. Böyle bir
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organizasyon, uğraşmaya değer bazı şeyler yapma ihtiyacı hisseden iştirakçilerin ve bağışçı
rolündeki tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin etmeyi sağlar. Örneğin depremzedelere yönelik bir
bağış toplama faaliyetinde, organizasyona üye olan iştirakçiler ve bağışçı rolündeki tüketiciler
tatmin edilebilmelidir. Bu organizasyonların hem iştirakçilerine hem de tüketicilerine yönelik
yaptığı pek çok pazarlama faaliyeti bulunmaktadır. Bu nedenle bu organizasyonların da
tüketici davranışını iyi analiz etmesi gerekmektedir. Ayrıca bu grubun bir bölümü daha sonra
anlatılacak politik/toplumsal aktörler içerisinde de değerlendirilmektedir.
Politik-toplumsal aktörler, tüketiciler ve pazarlamacıların faaliyetleri hakkında
kamusal tartışmaya katılan bireyler veya organizasyonlardır. Politik-toplumsal aktörler
doğrudan tüketim sürecine katılmasa bile tüketicinin alışverişini tamamlama yollarında
ilgisini çekmektedir. Tüketicinin davranışlarını etkilemenin yanı sıra pazarlamacıların tüketim
sürecine girme stratejilerini de etkilemektedirler. Politik-toplumsal aktörler tüketicilerin
ürünleri satın alma ve kullanma yolları hakkında kamu tartışmalarında bir paya sahiptir.
Tüketici davranışlarında görülen yasal ve düzenleyici çevreyi de etkilemeye teşebbüs ederler.
Örneğin; bilinçli alışverişe veya sağlıklı gıda tüketimine yönlendirme, emniyet kemeri
kullanmaya özendirme gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Tüketici dernekleri gibi kuruluşların,
tüketicilerin banka kredilerinin veya kredi kartlarının kullanımına yönelik bilinçlendirici
çalışmaları da bu etkiye örnek olarak verilebilir. Bunlar yapılırken, reklam gibi çok çeşitli
araçlar kullanılabilir.

1.3. Tüketici Davranışı Neden İncelenir?

Tüketici davranışının; öncelikle tüketiciler, takiben pazarlamacılar ve politiktoplumsal aktörler için incelenmesi ve araştırılması önem arz etmektedir.


Tüketiciler İçin;

Tüketiciler, hem kendi hem de diğer tüketicilerin davranışlarını inceleyerek ve analiz
ederek tüketim süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek ve daha bilinçli davranışlar
sergileyebileceklerdir.
Ekonomik olarak gelişmiş pek çok toplum, tüketim toplumu olarak adlandırılmaktadır.
Toplumlardaki bireylerin önemli bir bölümü, tüketim faaliyetlerine, diğer pek çok aktiviteden
(çalışmak ve uyumak dâhil) daha fazla zaman harcamaktadır. Dolayısıyla, tüketicilerin,
tüketici davranışları hakkındaki bilgi altyapısının genişlemesi, kendileri ve çevrelerini anlama
seviyelerini arttırabilir. Aynı zamanda pek çok işletme, tüketicileri etkilemek için para, zaman
ve çaba harcamaktadır. Bu nedenle, reklamlar, web siteleri, ambalajlar veya diğer pazarlama
strateji ve taktiklerinin tüketiciye etkilerinin, tüketiciler tarafından anlaşılması önemli bir
durumdur. Bu konularda bilgilenen tüketiciler, gerektiği zamanlarda, bu uygulamaların
etkilerini sınırlandırabilecektir. Tüketiciler, verdikleri tüketim ile ilgili kararlarda
öngörülerden faydalanır: biz ne satın alırız, neden satın alırız, nasıl satın alırız ve bizi satın
almaya ikna eden tutundurma etkileri nelerdir gibi. Tüketici davranışı çalışmaları,
tüketicilerin daha iyi -akıllı ve bilinçli- tüketiciler olmasını mümkün kılar. Bilinçlenen
tüketiciler, belirli tüketici bölümlerini korumak için de davranış sergilemeye
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başlayabilecektir. Örneğin, çocukları için endişelenen pek çok aile, internetin yanlış
kullanımının olumsuz etkilerini fark edebilir ve bu tehlikelere karşı çocuklarını korumak için
çeşitli metotlar kullanmaya başlayabilirler.


Pazarlamacılar İçin;

Pazarlamacıların, daha etkili stratejik pazarlama kararları alabilmesi için tüketicilerin
bireysel olarak tüketim kararlarını neden ve nasıl aldıklarını fark edebilmeleri ve
tanımlayabilmeleri önemlidir. Eğer pazarlamacılar tüketici davranışını doğru bir şekilde
analiz edebilirse tüketicilerin çeşitli mesajlara ve önerilere yönelik tepkilerini önceden tahmin
etmesi ve pazarlama stratejilerini tüketicilere göre şekillendirmesi mümkün olabilir.
Tüketici davranışı analizleri, pazarlama yöneticilerinin pazarlama stratejileri ve
taktikleri geliştirmesi için önemli bilgiler sağlar. Tüketici davranışını anlamak pazar
bölümlendirmesi, hedef pazar seçimi ve konumlandırma gibi pazarlama stratejilerine
kullanışlı girdiler sağlar. Ayrıca bu tür bilgiler ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma
kararları gibi pazarlama taktiklerine de rehber olmaktadır. Pazarlamacıların alacağı tüm
kararların içinde esas itibariyle tüketici yer almaktadır. Tüketici davranışı ne kadar iyi analiz
edilebilirse alınacak pazarlama kararları da o kadar isabetli olacaktır.


Politik-Toplumsal Aktörler İçin,

Politik-toplumsal aktörler, tüketiciler ve pazarlamacılar arasındaki değişim sürecini ve
bu değişimin meydana geldiği çevresel koşulları etkilemeye çalışır. Bu nedenle, politiktoplumsal aktörler, tüketim sürecinde yer alan tüm unsurları ve diğer aktörleri iyi analiz
ederek çalışmalarını planlamak ve yönlendirmek durumundadır.
Örneğin bazı sivil toplum kuruluşları veya organizasyonlar, pazarlamacıların ürünleri
nasıl satabileceğini ve tüketicilerin ne satın alabileceğini tanımlayan kanunları ve kuralları
oluşturmak ve yürürlüğe koymak için politika yapıcılara lobicilik faaliyetleri gerçekleştirerek
kamu politikalarını etkilemeye teşebbüs ederler. Kamu itirazları ve boykotlarını, reklam ve
diğer iletişim araçlarıyla birlikte kullanarak tüketici satın alma sürecini etkileyebilirler.
Günümüzde gelinen noktada, pazarlama faaliyetleriyle ilgili bazı önemli etik sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Bu tür uygunsuz pazarlama uygulamalarına karşı bazen kamu bilinci
oluşturmak amacıyla tüketiciler, savunma gruplarını biçimlendirebilir ve hatta boykot gibi
tüketici-direniş stratejilerinde bulunarak pazarlamacıların etik olmayan uygulamalarına karşı
tepkilerini ortaya koyabilirler. Örneğin, bazı teknoloji firmalarının dönemsel olarak %90 gibi
fiyat indirimleri yapıp tüketici izdihamı oluşturmaları yukarıda belirtilen etik olmayan
pazarlama uygulamaları arasında sayılabilir. Böyle durumlar, tüketicilerin, diğer tüketiciler ile
ciddi mücadele içerisine girmelerine ve tüketici duygularının olumsuz etkilenmesine neden
olmaktadır. Bu gibi durumlara karşı tüketicilerin bilinçlenmesi, toplumsal duyarlılık oluşması
ve firmaların yapmış olduğu etik olmayan pazarlama stratejilerinin etik sınırlara çekilmesini
sağlamak amacıyla çeşitli toplumsal gruplar, tüketici dernekleri gibi organizasyonlar
protestolar, basın açıklamaları, reklam uygulamaları gibi faaliyetlerde bulunulabilecektir. Bu
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nedenle bu tür durumların iki taraflı olarak tespit edilmesi politik-toplumsal aktörler için
önemli bir konudur.
Tüketicilerin bilgilenme hakkını korumak için, tüketici dernekleri ve bazı kamu
kuruluşları aldatıcı ve yanıltıcı reklamları sürekli takip etmektedir. Bu süreçte, bir reklamı
oluşturan unsurların ve tüketicilere etkilerinin doğru olup olmadığının bilinmesi
istenmektedir. Bu nedenle bu faaliyetler, tüketicilerin bilgiyi nasıl anladığını ve nasıl
kategorize ettiğini anlamak, tüketicinin yanıltıcı reklama yönelik farkındalığını oluşturmak ve
tüketiciyi korumak için oldukça önemlidir.

1.4. Tüketici Davranışı İle İlgili Disiplinler

Tüketici davranışı konusu 1960’ların sonlarında nispeten yeni bir çalışma alanı olarak
ortaya çıkmış, sahip olduğu herhangi bir altyapı veya geçmişi olmaması nedeniyle farklı pek
çok disiplinden beslenmiştir. Psikoloji (bireyleri inceler), sosyoloji (grupları inceler), sosyal
psikoloji (gruplarda bireylerin nasıl yönetildiğini inceler), antropoloji (bireylerde toplumun
etkisini inceler) ve iktisat gibi diğer disiplinlerde gelişen kavramlardan yavaş yavaş
yararlanmaya başlanmıştır. Tüketici davranışı ile ilgili ilk zamanlarda çıkan pek çok teori, mal
ve hizmetlerin satın alınmasında tüketici faydalarını (tatminini) maksimize eden ve bireylerin
rasyonel hareketlerini kapsayan iktisat teorileri temelliydi. Devam eden süreçte, tüketici
davranışı pek çok farklı disiplinden beslenerek ve gelişerek kapsamını oldukça geliştirmiştir.
Gelinen noktada, tüketici davranışına yönelik olarak farklı disiplinlerin bakış açıları
oluşmuştur. Tüketici davranışına yönelik herhangi bir konuda öngörüler geliştirebilmek ve
bütüncül düşünebilmek için ilişkili olan disiplinlerin de incelemeye alınması gerekmektedir.
Tablo 1.1’de, bu alanda çalışan disiplinlerin bazıları ve temel olarak hangi araştırma
konularına odaklandıkları yer almaktadır.
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Tablo 1.1: Disiplinler ve Odaklanılan Konular
Disiplinler

Odak Noktası

Deneysel psikoloji

Algılama, öğrenme ve hafıza süreçlerinde ürünün rolü

Klinik psikoloji

Psikolojik uyum sağlamada ürünün rolü

Mikro iktisat

Bireysel veya aile kaynaklarının ayrılmasında ürünün rolü

Sosyal psikoloji

Sosyal grup üyeleri olarak bireylerin davranışlarında
ürünün rolü

Sosyoloji

Sosyal kurumlar ve grup ilişkilerinde ürünün rolü

Makro iktisat

Pazar ile tüketicilerin ilişkilerinde ürünün rolü

Göstergebilimi / Edebi eleştiri

Anlamın sözel ve görsel iletişiminde ürünün rolü

Demografi

Nüfusun ölçülebilir karakteristiklerinde ürünün rolü

Tarih

Zaman içerisinde meydana gelen toplumsal
değişikliklerde ürünün rolü

Kültürel Antropoloji

Bir toplumun inançları ve uygulamalarında ürünün rolü

Bu bilgiler doğrultusunda, temel olarak psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iktisat
disiplinlerinin ve detay olarak Tablo 1.1’de yer alan disiplinlerin tüketici davranışına yönelik
bakış açıları tam olarak anlaşılmadıkça başarılı bir tüketici davranışı analisti olmak mümkün
değildir. İyi bir tüketici davranışı analizi yapabilmek için tüm bu disiplinlerin iyi öğrenilmesi
ve tüketici davranışı ile bağlarının iyi analiz edilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
POSTMODERN TÜKETİM KAVRAMI
Eskiden ihtiyaçlarını karşılamak için tüketime yönelen insanlar şimdilerde isteklerini
karşılamak için tüketime yönelmekte. İhtiyaçların istekleri doğurduğu bir dönemin çok daha
uzağında, isteklerin satın almayı kolaylaştırdığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu döneme nasıl
geldik? Yani ne oldu da isteklerimiz ihtiyaçlarımızın önüne geçti? Bu soruların yanıtını
verebilmek için ilk olarak üretim kanadını yoklamamız gerekmektedir.
Eskiden üretici, üretebildiği kadar üretir, müşterilerde bu üründen faydalanmak için
satın alırdı. Üretim teknolojilerinin yetersiz, üretimin az ve en önemlisi rekabetin olmadığı bir
ortamda üreticinin ortaya koyduğu ürünü almama gibi bir şansı olmayan tüketici kitlesini
düşünün. Alternatif bulamayınca mevcuda sımsıkı sarılan klasik tüketici kitlesi hayatını
sürdürebilmek için tüketimi mümkün olduğunca minimum seviyeye indirmiş, gerekmedikçe
satın almayan ve satın aldığı ürünün kıymetini bilen bir hal almıştır. Sanayi devriminin
ardından, teknik imkânların arttığı, teknoloji ile birlikte modernleşen ve seri üretime geçen
üretici daha fazla ürünü pazara sunabilme imkânına sahip olmuş, herşeyden daha da önemlisi
üretici artık piyasada yalnız olmadığının farkına varmıştır. Klasik tüketici boyutundan modern
tüketici safhasına geçişte bu dönemde meydana gelmiştir. Üretimin artması, üretici sayısının
çoğalması ve aynı ürünlerde rekabetin üst seviyelere çıkması; üretici nezdinde tüketicinin
kıymetlendiği görüşünü ön plana çıkarsa da 20. yüzyılın başlarında da modern tüketici yine de
klasik tüketici grubunun bir üyesi konumundaydı.
1950’lerden sonra iyice artan üretim ve ödeme metotlarının geliştirilmesi tüketici
boyutunda büyük değişikliklere sahne olmuştur. 1980–1990’lara geldiğimizde ise postmodern
tüketici olarak isimlendirilen ve ihtiyacı olmayanı bile satın alabilen bir kitleyi doğurmuştur.
Bu süreçle üretici ne mi yaptı? Üretici üretim imkânlarını ve markalarını, tüketicinin
istediği şekilde üretmeye başladı. Tüketicinin hâlihazırda var olanı değil de sahip olmak
istediği ürünü talep etmesi, üreticiler açısından tüketicinin önem kazandığı bir dönemi de
beraberinde getirmiştir. Üreticinin krallığından, tüketicinin kral olduğu döneme geçtiğimizi
söyleyebiliriz.
Ülkemizde de modern tüketicinin var olmaya başladığı dönemde üretici ve satıcılar,
“müşteri her zaman haklıdır“, “müşteri velinimetimizdir” görüşlerini benimsemiş bu görüşü
günümüze kadar getirmişlerdir. Peki bu görüşlerin etkileri ne olmuştur? Üreticiler ve satıcılar
açısından dizginler müşterinin eline geçmiş, tüketicinin talep ettikleri üretilmiş, üretim sürekli
geliştirilmiş ve tüketiciye ürünü satmak için kırk takla atar hâle gelinmiştir. Peki tüm bunlara
rağmen, şımartılmış tüketicinin herşeyi yapmaya hakkı var mıdır?
Kaynak: “Şımartılan Postmodern Tüketici”, http://ergezer.net/simartilan-postmodern-

tuketici.html, Erişim tarihi: 15.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Postmodern tüketicilerin üreticiler tarafından şımartılmış oldukları görüşüne
katılıyor musunuz?
2.
Yukarıdaki parçadan da hareketle, ileriye dönük olarak tüketici
davranışlarında yaşanabilecek değişimleri nasıl öngörüyorsunuz? Gelişen trendlerden
örnekleyerek anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çeşitli şekillerde tanımlanan tüketici davranışı, genel itibariyle; bireyler veya
grupların istek ve ihtiyaçlarının tatmini için mal, hizmet, fikir veya deneyim/aktiviteleri
seçerken, satın alırken, kullanırken ve elden çıkarırken gerçekleştirdiği davranışlar olarak
ifade edilebilir. Tanımdan da görülebileceği gibi, tüketici davranışı sadece satın alma anındaki
davranışlar değil, bir süreç olarak, satın alma öncesinden başlayıp satın alma sonrasında dahi
devam eden pek çok davranış ile ilgilidir.
Tüketici davranışında üç farklı aktör yer almaktadır. Bunlar tüketiciler, pazarlamacılar
ve politik/toplumsal aktörlerdir. Bunların en önemlisi ise tüketicilerdir. Ayrıca bu grupların
her biri tüketim sürecinde tüketici davranışını farklı açılardan incelerler. Tüketiciler ve
pazarlamacılar, tüketim sürecinin doğrudan katılımcılarıdır. Politik/toplumsal aktörler ise
tüketicileri, pazarlamacıları ve değişimin meydana geldiği çevreyi etkilemeye çalışan
katılımcılardır. Bir birey veya organizasyon farklı zamanlarda bu bahsedilen roller arasından
çeşitli rolleri oynayabilir.
Tüketici davranışının; öncelikle tüketiciler, takiben pazarlamacılar ve politiktoplumsal aktörler için incelenmesi ve araştırılması önem arz etmektedir.
Tüketici davranışı konusu 1960’ların sonlarında nispeten yeni bir çalışma alanı olarak
ortaya çıkmış, sahip olduğu herhangi bir altyapı veya geçmişi olmaması nedeniyle farklı pek
çok disiplinlerden beslenmiştir. Psikoloji (bireyleri inceler), sosyoloji (grupları inceler),
sosyal psikoloji (gruplarda bireylerin nasıl yönetildiğini inceler), antropoloji (bireylerde
toplumun etkisini inceler) ve iktisat gibi diğer disiplinlerde gelişen kavramlardan yavaş yavaş
yararlanmaya başlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) ____________, ihtiyaçlarımızı karşılama şekillerimizi ifade eder.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Talep
b) Değer
c) İstek
d) İhtiyaç
e) Fayda
2) Kâr amacı güden veya gütmeyen işletmeler, kamu kurumları ve diğer toplumsal
kuruluşlar, tüketim davranışlarına göre ____________grubunda sınıflandırılır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Bireysel tüketiciler
b) Örgütsel tüketiciler
c) Düzenli tüketiciler
d) Sürekli tüketiciler
e) Bilinçli tüketiciler
3) Bireyler veya grupların istek ve ihtiyaçlarının tatmini için mal, hizmet, fikir veya
deneyim/aktiviteleri seçerken, satın alırken, kullanırken ve elden çıkarırken gerçekleştirdiği
davranışlar ____________ olarak ifade edilir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Pazarlama iletişimi
b) Pazarlama yönetimi
c) Tüketici davranışları
d) Satış yönetimi
e) Satın alma davranışı
4) Nüfusun ölçülebilir karakteristiklerinde ürünün rolünün araştırıldığı bir çalışmada
aşağıdaki disiplinlerden hangisine başvurulabilir?
a) Sosyoloji
b) Tarih
c) Demografi
d) Deneysel psikoloji
e) Klinik psikoloji
5) Anlamın sözel ve görsel iletişiminde ürünün rolünün araştırıldığı bir çalışmada
aşağıdaki disiplinlerden hangisine başvurulabilir?
a) Kültürel antropoloji
b) Göstergebilim/Edebi eleştiri
c) Tarih
d) Demografi
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e) Klinik psikoloji
6) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarına yön veren aktörler arasında yer
almaz?
a) Tüketiciler
b) Pazarlamacılar
c) Politik Aktörler
d) Toplumsal Aktörler
e) Üreticiler
7) Tüketici davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tüketici davranışı konusu 1960’ların sonlarında ortaya çıkmaya başlamıştır.
b) Tüketici davranışı satın alma öncesindeki davranışları kapsamasa da
pazarlamanın olmazsa olmazıdır.
c) Pazarlama bileşenlerine yönelik alınan tüm kararlar tüketici davranışları ile ilgilidir.
d) Tüketici davranışı, kâr amacı güden işletmelerin yanında kar amacı gütmeyen
işletmelerde de dikkate alınmaktadır.
e) Tüketici davranışında öncelikli olarak ele alınması gereken konu tüketicinin kim
olduğu hususudur.
8) Tüketici davranışının ilgili olduğu disiplin ve odaklandığı konu bakımından
aşağıdakilerden hangisi yanlış bir eşleştirmedir?
a) Makro iktisat: Pazar ile tüketicilerin ilişkilerinde ürünün rolü
b) Kültürel Antropoloji: Bir toplumun inançları ve uygulamalarında ürünün rolü
c) Göstergebilimi / Edebi eleştiri: Anlamın sözel ve görsel iletişiminde ürünün rolü
d) Klinik psikoloji: Algılama, öğrenme ve hafıza süreçlerinde ürünün rolü
e) Mikro iktisat: Bireysel kaynakların veya aile kaynaklarının ayrılmasında ürünün
rolü
9) İhtiyaç ve isteğe ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) İstek kişinin içinde bulunduğu durum ile arzu ettiği durum arasındaki farktır.
b) Sosyal ihtiyaçlar çevreden etkilenebilir.
c) İhtiyaç, insanın var olduğundan bu yana hep vardır.
d) İhtiyacın nasıl tatmin edileceği zamanla değişen toplumsal/çevresel koşullara göre
şekillenir.
e) İstek toplumdan ve çevreden etkilenir.
10) Veri tabanlı pazarlama tüketicilerin ürünle ilgili yaptığı işlemlerde aşağıdaki
sorulardan hangisine cevap veremeyebilir?
a) Ne zaman
b) Ne sıklıkla
c) Nasıl
d) Neden
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e) Ne tutarda

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) c, 4) c, 5) b, 6) e, 7) b, 8) d, 9) a, 10) d
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2. TÜKETİCİ DAVRANIŞININ GENİŞLEYEN KAPSAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. TÜKETİCİ DAVRANIŞININ GENİŞLEYEN KAPSAMI
2.1. Tüketici Davranışının Genişleyen Kapsamı
2.1.1. Tüketici Davranışında Tüketim Sürecinin Aşamaları
2.1.2. Tüketici Davranışında Süreç
2.2. Gelişen Trendlerin Tüketici Davranışına Etkisi
2.3. Tüketici Davranışının “Karanlık Yüzü”
2.4. Tüketici Davranışı İçin Bir Model
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tüketici davranışı üzerinde etkisi olabilecek güncel trendler neler olabilir?

2.
Tüketici davranışı kapsamında bir model oluşturmak isteseniz, hangi ana
konu ya da kavramları içerirdi? Anlatınız.
3.
anlatınız.

Sizce herhangi bir tüketim sürecinde kaç genel aşama mevcuttur? Örneklerle
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tüketici davranışının
genişleyen kapsamı

Tüketici davranışı ve süreçlerini
güncel kapsamıyla ele alıp
incelemek

Tüketici davranışı
konusunda okumak,
araştırmak veya örnekler
üzerinden tartışılması yolu
ile elde edilecektir.

Gelişen trendlerin
tüketici davranışına
etkisi

Tüketici davranışına etkisi olan
yeni trendler hakkında bilgi sahibi
olmak

Konuya dair örnekler ve
uygulamaların incelenmesi
vasıtasıyla geliştirilecektir.

Tüketici davranışında etik
konusunu ele alıp incelemek

Tüketici davranışında etik
konusunda fikir sahibi
olunması ve tartışılması
yolu ile geliştirilecektir.

Tüketici davranışı modelini
detaylarıyla ele alıp incelemek

Konuya dair güncel
yaklaşımların ve modellerin
incelenmesi vasıtasıyla
geliştirilecektir.

Tüketici davranışının
karanlık yüzü

Tüketici davranışı için
bir model
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Anahtar Kavramlar
•Tüketim süreci
•Karar alma
•Bireysel etkiler
•Sosyal ve kültürel etkiler
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Giriş
Tüketici davranışı basit bir satın almadan çok daha fazlasını kapsamaktadır.
Tüketicilerin hangi şekilde satın aldığı pazarlamacılar için çok önemli bir konu olmasına
rağmen, ilgilenilmesi gereken tek faaliyet değildir.
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2.1. Tüketici Davranışının Genişleyen Kapsamı

Aşağıdaki şekilde, günümüz tüketici davranışının kapsamına yönelik konular yer
almaktadır. Şekil 2.1, belirli bir zaman içerisinde bir kişinin gerçekleştirdiği tüketici
davranışının, nasıl basit bir satın almadan daha fazlası olduğunu göstermektedir.

Şekil 2.1: Tüketici Davranışının Kapsamı
Etkili bir analiz için tüketim sürecinde yer alan yukarıdaki aşamaların dikkatle ele
alınması gerekmektedir. Her bir aşama alınacak pazarlama kararları üzerinde etkili olacaktır.

2.1.1. Tüketici Davranışında Tüketim Sürecinin Aşamaları

Tüketici davranışı pazarlamacıların tüketicileri nasıl etkilediği ve tüketicilerin
pazarlamacıların sattığı mal ve hizmetleri nasıl satın aldığına odaklanmaktadır. Bu noktada
pazarlamanın en önemli unsurlarından olan değişim kavramını da incelemekte fayda vardır.
Değişim; iki veya daha fazla organizasyon veya bireyin değer ifade eden unsurlarının
karşılıklı olarak alınıp verilmesidir. Bu yaklaşıma göre değişim, tüketici davranışının önemli
bir parçası olmakla birlikte, sadece el değiştirme anını dikkate almaktadır. Genişleyen tüketici
davranışı bakış açısı ise satın alma öncesi, sırası ve sonrasında tüketiciyi etkileyen konuları
içeren bütün tüketim süreçlerini vurgulamaktadır. Şekil 2.2’de, tüketim süreci aşamalarının
her birinde değinilen konulardan bazıları gösterilmektedir. Şekil 2.2 incelendiğinde, süreç
içerisindeki faaliyetlerin, değişim sürecini kapsamakla birlikte daha geniş içeriğe sahip
olduğu görülebilmektedir.
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Satın alma sonrası konularda, özellikle ürünün kullanımı aşaması, tüketici
davranışında önemli bir süreçtir. Ürünü kullanmanın birçok boyutu olduğu gibi, tüketiciler
için önemli sembolik etkileri de bulunmaktadır. Tüketim, sembolik unsurlar barındırmaktadır.
Alınan pek çok kıyafet, gidilen restoranlar, kullanılan cep telefonu sadece ürün
özelliklerinden ötürü tercih edilmemektedir. Pek çok tercihte, ürün özelliklerinden çok daha
fazla sembolik unsurlar etkili olmaktadır.
Tüketicilerin ürünleri nasıl kullandığını anlamak pazarlama strateji ve taktikleri için
bir rehber olabilecektir. Ayrıca, kullanım, tüketim sürecindeki diğer davranışları da
etkilemektedir. Memnuniyetsiz/tatmin olmamış müşteriler, diğerlerine negatif deneyimlerini
ve düşüncelerini aktararak, bazen yıkıcı/tahrip edici olabilen sonuçların doğmasına neden
olabilirler. İnsanların genelde memnuniyetlerini daha az kişiye aktardıkları, memnuniyetsiz
olduğu durumları ise çok daha fazla kişiyle paylaşma eğilimi içerisinde oldukları da
unutulmamalıdır.
Satın alma sonrası konulardan önemli bir başlık ise ürünün elden çıkarılması
konusudur. Genişleyen tüketici davranışı yaklaşımı, elden çıkarmanın özenle ele alınması
gerektiğini öngörmektedir. Burada elden çıkarma davranışıyla anlatılmak istenen, tüketicilerin
satın aldıkları bir tekliften nasıl kurtulduğudur.
Elden çıkarma davranışı pazarlamacılar için çok önemli şeyler içerebilmektedir.
Örneğin pek çok tüketici çevre konusunda hassas davranmaktadır ve ürünlerin elden
çıkarılması esnasında çevreyi kirletmemek için bu süreçte ürünlere ekstra para ödemesi bile
yapabilmektedir.
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Şekil 2.2: Tüketim Sürecinde Aşamalar
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2.1.2. Tüketici Davranışında Süreç

Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir. Tüketici davranışı edinme, tüketme ve elden
çıkarmayı kapsamakta ve bunların zamanla dinamik bir sırada meydana geldiğini öne
sürmektedir. Şekil 2.2 dikkate alındığında, bu süreç için tanımlanan zaman periyodunun
saatler, günler, haftalar, aylar ve hatta yılları aşan sürelerde meydana geldiği görülmektedir.
Bu zaman dizisine, yüksek özellikli bir bilgisayarın alınması, kullanılması ve elden
çıkarılması süreci örnek olarak verilebilir. Bir tüketici, yüksek özellikli yeni bir dizüstü
bilgisayar satın almak istemektedir. Bu tür bir bilgisayarı satın almadan önce ciddi
araştırmalar yapacak, riskleri azaltmak ve tatmin düzeyini arttırmak için her türlü alternatifi
değerlendirmeye çalışacaktır. Ürünü elde ettikten sonra bunu kullanmaya başlayacaktır.
Kullanım süresince, bilgisayarın performansı, sağlamlığı, diğer tüketicilere ve çevreye etkisi
gibi pek çok bilgiyi elde edebilecektir. Ayrıca, ikinci el olarak satmak veya çöpe atmak gibi
ürünün elden çıkarılması için gereken bilgileri de elde edebilecektir. Kullanım sürecinde elde
edilecek bu tür bilgilerin, tüketicinin daha sonra benzer bir bilgisayar satın almasını veya
almamasını da etkilemesi muhtemeldir. Tüm bu bahsedilen süreç, belki aylar veya yıllar
boyunca devam edebilecektir.
Bireysel tüketicilerin ve toplumun duyguları, düşünceleri ve eylemlerinin sürekli
değişmesi nedeniyle de tüketici davranışının dinamik ve sürekli analiz edilmesi gereken bir
konu olduğu söylenebilir. Örneğin, internet, ürünler hakkında insanların bilgi arama yolunu
değiştirmiştir ve internet kişilerin eylemlerini sürekli etkilemeye devam edecektir. Bu nedenle
bu sürecin sürekli takip edilmesi gerekmektedir.
Pazarın tamamı, bir tüketicinin elden çıkarma kararı ve diğer tüketicilerin edinme
kararları ile bağlantı çerçevesinde tasarlanmıştır. Örneğin, tüketiciler, bilgisayar ihtiyacını
ikinci el bir dizüstü bilgisayar satın alarak karşılamak istediğinde, bu bilgisayarı diğer
tüketicilerin kullandığı ve elden çıkaracağı bilgisayarlar arasından satın alarak
gerçekleştirecektir.
Bir pazarlama önerisi, bir ihtiyacı tatmin eden somut veya soyut her şeydir. Bunlar
mallar, hizmetler, aktiviteler ve fikirleri kapsar. En somut önerilere örnek olarak kitap,
bisküvi, kola, bilgisayar gibi fiziksel unsurlar verilebilir.
Tüketici ihtiyaçlarını tatmin edecek hizmetler, aktiviteler ve fikirler gibi daha az somut
hatta tamamen soyut öneriler de vardır. Bunlar tüketicilerin kullanımını da içerir. Bu tür
ürünler ihtiyaçları karşılayacak deneyimler sunarlar. İngilizce kursuna gitmek, sinemada bir
film izlemek, alışveriş merkezine gitmek bu tür önerilerin örneklerindendir. Bu tür soyut
önerilerin pazarlanması somut önerilere göre çok daha zordur. Soyut önerilerde risk
algılamasının daha fazla olması beklenir. Tüketiciler, soyut önerilerde ağızdan ağıza
pazarlama uygulamalarına daha fazla dikkat ederler. Böylelikle tüketiciler, riski minimize
ettiklerini düşünürler.
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2.2. Gelişen Trendlerin Tüketici Davranışına Etkisi

Dijital devrimin tüketici davranışları üzerinde önemli etkiye sahip olan unsurlardan
biri olduğuna şüphe yoktur ve internetin insan üzerindeki etkisi her geçen gün hızla
artmaktadır. Teknoloji ve internetin gelişimi, elektronik pazarlama için pek çok kolaylık
sağlamıştır ve zaman-mekân engellerini ortadan kaldırmıştır. Bu da tüketicilerin istek ve
ihtiyaçlarında çeşitliliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Artık günümüzde pek çok tüketici
oturduğu yerden, günün her saati alışveriş yapabilmekte ve her türlü güncel bilgiye
ulaşabilmektedir. Bunun dışında gazete vb. içeriklere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Diğer
tüketicilerle kolay bir şekilde iletişime geçebilmektedir.
Gelişen internet teknolojileri insanlar arasındaki bilginin yayılmasını hızlandırmakta
ve ağızdan ağıza pazarlamanın etkinliğinin artmasını sağlamaktadır. Bu da tüketicilerin ürün
deneyimlerini birbirileri ile hızlı ve etkili şekilde paylaşmalarını sağlamaktadır.
Gerek doğrudan gerekse internet gibi kaynaklar aracılığıyla, tüketicilerin diğer
tüketiciler ile yaptığı konuşmalarda, ürünlerle ilgili çok detaylı bilgiler yer almaktadır. Bunun
yanı sıra çeşitli ürünler/markalar önerilmekte, kaçınılması gereken ürünler belirtilmektedir.
Bu tarz bilgilendirmeler; TV reklamları, billboard, dergi ve hatta çeşitli internet reklamcılığı
uygulamalarından bile daha etkili olmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması, çeşitli
gıdalardan, akıllı telefon uygulamalarına kadar; üyelerinin bilgi ve öneri paylaşımlarını
yaptığı binlerce çevrimiçi tüketim topluluklarının da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gruplar
aynı zamanda üyeleri üzerinde kendi onayladıkları ürünleri almaları konusunda baskı
yapmaktadır. Web 3.0 gibi interaktif teknolojilerinin ve internet uygulamalarının gelişmesi
sonucunda, yeni iş modellerinin ve alışveriş şekillerinin ortaya çıkması sağlanmıştır. Bu
değişim ve gelişim ile birlikte tüketicilerin yaşam tarzları da önemli ölçüde değişime
uğramıştır.
Teknolojinin ve internetin gelişimi, tüketicilerin yanı sıra işletmelerin pazarlama
stratejilerinin de farklılaşmasını ve etkinliğinin artmasını sağlamıştır. Ürünlerin kişiye özel
hâle getirilmesi, tüketiciye göre özelleştirilen kitlesel üretim seçenekleri (bireysel kitlesel
üretim), yaratıcı satış taktikleri, dağıtım kanallarında gelişmiş ağlar ve tüketicilerin satın
almasını motive edecek yeni yolların ortaya çıkması gibi pek çok gelişme bu durumlara örnek
sayılabilir. Bu tür gelişmeler aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaçlarının çeşitlenmesini de
beraberinde getirmektedir.
Günümüzde, tüketiciler, bilgi bolluğu ile karşı karşıyayken ve yeni ürün teklifleri
arasında boğulmaktayken, karar alma süreçleri de daha karmaşık bir hal almaya başlamıştır.
Tüketiciler bir yandan pek çok kısıt altında karar almaya çalışırken, bir yandan da istek ve
ihtiyaçlarının acil şekilde karşılanmasını beklemektedir. Bilgi bolluğunun ve ürün çeşidinin
çok olması kararlarımızı daha da zor almamıza sebebiyet verdiği konusu da düşünülmesi ve
araştırılması gereken konular arasındadır.
Tüketici davranışına ilişkin trendler kapsamında, internetin yanı sıra tüketicilerin
yaşam tarzlarını değiştiren gelişmeler de meydana gelmiştir. Bekâr ve yalnız yaşayan
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tüketicilerin sayılarındaki artış, kadının ve erkeğin toplumda değişen rolleri, tüketicilerin
ihtiyaçlarının ve alışveriş alışkanlıklarının da değişmesine neden olmaktadır. Bunların yanı
sıra evden çalışma olanağına sahip işlerin artması ve “home-ofis” sisteminin yaygınlaşmaya
başlaması da kaçınılmaz olarak tüketim alışkanlıklarında değişikliklere yol açmıştır.
Bu sayılan unsurların yanı sıra, tüketici davranışlarında gelişmekte olduğu görülen
bazı trendler aşağıda yer almaktadır:


Beklenti ekonomisinin gelişmesi



Bilgi kaynaklarının ve bilgiye erişim yollarının genişlemesi,



Kişiselleştirilmiş ekonomi



Boş zamana olan ihtiyacın artması



Kişisel güvenlik hakkındaki endişeler



Yeni iş kollarının ortaya çıkması



Etiğe ve değere odaklanma



Ekoloji/çevre bilinci



Globalleşmenin ivmelenmesi

2.3. Tüketici Davranışının “Karanlık Yüzü”

Günümüzde gerçekleşen pek çok tüketici aktivitesi, bireyler ve toplumlar için zararlı
olabilmektedir. Tüketici davranışlarının “karanlık yüzü” olarak isimlendirilebilecek bu
olumsuz aktivitelere, tüketim anlamında terörizm, bağımlılık, ürün olarak insanların
kullanılması (tüketilmiş tüketiciler), tatminsizlik ve tüketim çılgınlığı gibi pek çok olumsuz
durum dâhildir. Bazı bireyler, onlara zarar veren ürünleri tüketmektedir. Eğer tüketiciler,
sigara ve alkol tüketmek konusunda teşvik edilirse, şiddet veya cinsel içerikli televizyon
programları izleterek “onaylanmayan” bir ürün tüketimi sağlanırsa bu tür olumsuz
tüketimlerin meydana gelebileceği söylenebilir. Politik-toplumsal aktörler, alkollü şoförlerin
kazaya neden olması, çocukların televizyonda izledikleri şiddet içerikli hareketlere özenip
taklit etmeleri gibi diğer tüketicileri etkileyecek tüketimin “karanlık yüzü” ile özellikle
ilgilenmektedirler. Tüketimin bu karanlık yüzü neticesinde, sosyal yapının bozulması,
tükenmişlik sendromu, alışveriş çılgınlığı, kişilik bozuklukları, sağlık sorunları vb. pek çok
sorunlarla insanlık karşı karşıya kalmaktadır.
Tüketici davranışının karanlık yüzü içerisinde yer alan bağımlılık yapan tüketim
aktiviteleri, özellikle incelenmesi gereken bir konudur. Tüketici bağımlılığı, ürünlere yönelik
fiziksel veya psikolojik bağımlılık olarak tanımlanmaktadır. Bu tür tüketim faaliyetlerine,
internet-teknoloji bağımlılığından, alkolizm, sigara ve uyuşturucu bağımlılığına kadar pek çok
problem dâhildir. Bazı işletmeler ise bu tür tüketim aktiviteleri için ürünler sunarak,
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tüketicilerin bu bağımlılıklarından fayda sağlamaktadır. İçsel zorlayıcı tüketim konusu da bu
kapsamda incelenmektedir. Bazı tüketiciler kelimenin tam anlamıyla “alışveriş için
doğmaktadır”. İçsel zorlayıcı tüketim; gerginlik, endişe, depresyon veya sıkıntı gibi
durumlara karşı ilaç olması için genellikle aşırı lüzumsuz ve tekrarlayan satın almaları ifade
etmektedir. Bazı araştırmacılar, bu davranışların birçoğunun özgüveni düşük olmakla ilişkili
olabileceğini belirtmektedir. Aynı zamanda bu tür davranış bozukluklarının sebebi olarak da
firmaların tüketiciye ulaştırdıkları ürün/hizmete yönelik mesajlar da gösterilmektedir. Dıştan
gelen bu mesajlarla mutsuz insanlar oluşturularak yeniden onları mutlu edecek
ürün/hizmet/semboller sunularak onların mutlu olması sağlanmaktadır, yönünde eleştiriler de
yöneltilmektedir.
Hangi tüketim aktivitesinin gerçekten ne kadar “karanlık” olduğu konusunda
tüketiciler, pazarlamacılar ve politik-toplumsal aktörler arasında pek çok ihtilaflı konu
bulunmaktadır. Ancak bu tür uygulamalar her geçen gün artmaya devam etmektedir.
Tüketicilerin bu tür tüketime yönelmesinin, aşırı tatmin ihtiyacından da kaynaklandığı
söylenebilir. Çünkü tatmin edilen ihtiyaçlar tüketicilere haz/zevk vermektedir. İhtiyaçlar
sürekli olarak değiştikçe ve geliştikçe onları tatmin etmeye yönelik ürünlerde her geçen gün
artmaya ve değişmeye devam edecektir. Tüketiciyi koruma kanunlarıyla, sosyal devlet
anlayışıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla daha da güçlenen tüketicinin, geçmişten çok daha
fazla, firmaların insafına bırakılmaması gerektiği de açıktır. Devletin ve sivil toplum
kuruluşlarının sürekli olarak daha bilinçli bir toplum oluşturmaya yönelik gayret göstermesi
bir zorunluluk hâline gelmiştir.
Olumsuz veya zararlı tüketici davranışlarının pek çoğu üç ortak özellikte
buluşmaktadır. Bu özellikler şu şekilde sıralanmaktadır:


Davranış, seçimler aracılığıyla yapılmaz.



Davranıştan elde edilen haz kısa ömürlüdür.


Kişi, davranış sonrasında güçlü suçluluk veya pişmanlık duygusu
hissetmektedir.
Tüketici davranışının karanlık yüzüne yönelik, özellikle politik-toplumsal aktörlerin
gerçekleştireceği bilinç oluşturma uygulamaları ve çeşitli yasal düzenlemeler ile protesto gibi
çalışmalar, bu tür faaliyetlerin zararlı boyutlarının azaltılması için önem arz etmektedir.

2.4. Tüketici Davranışı İçin Bir Model

Şekil 2.3’deki diyagram, bu ders kapsamında da olduğu gibi, tüketici davranışı
konularının ele alınış biçiminin basitleştirilmiş bir gösterimidir.
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Şekil 2.3: Tüketici Davranışı Genel Modeli
Bu diyagrama göre tüketici, daha önceki bölümde de belirtildiği şekilde bir karar
sürecinden geçerek ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışmaktadır. Tüketicinin bu karar süreci,
birbiri ile çift yönlü iletişim hâlinde bulunan içsel (kişilik ve benlik vb.) ve dışsal (sosyal ve
kültürel vb.) boyutlardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu boyutları tüketici karakteristikleri
olarak isimlendirebiliriz. Şekil 2.3’de yer alan yayılma/diğer tüketiciler etkeni, tüketici karar
sürecinin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu konu, aynı ürünü kullanan
tüketicilerin, ürün hakkındaki deneyimlerini diğer tüketicilere ulaştırarak etkilemesini
kapsamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, özellikle internetin ve sosyal ağların gelişimi bu
bileşenin etkileme kabiliyetinin artmasını da beraberinde getirmektedir. Tüketici karar alma
sürecini etkileyen içsel boyutlar, pazarlamacıların geliştirdiği pazarlama stratejileri ve
taktiklerinden doğrudan etkilenmektedir. Tüketici, karar süreci sonucunda, tatmin düzeyine
bağlı olarak, pazarlamacılara ve diğer tüketicilere geri bildirimlerde bulunacaktır.
Pazarlamacılar buradan aldıkları geribildirimler ve diğer çevresel koşulları analiz ederek,
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sunulan pazarlama önerilerinde değişiklikler ve yenilikler yaparak çalışmalarının başarısını
arttırabilecektir. Aynı zamanda pazarlamacılar dışında kalan diğer tüketici davranışı aktörleri
(politik-toplumsal aktörler ve tüketiciler) Şekil 2.3’de yer alan unsurları, mümkün olduğu
ölçüde anlamaya çalışarak, tüketim süreçlerini etkilemeye çalışabileceklerdir.
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Uygulamalar
DEĞİŞEN TÜKETİCİ

Mobil teknolojilerle birlikte müşteri profilleri önemli bir değişime uğradı. Bugün
sürekli online olan, çok fazla şey isteyen, hızlı tüketen bir jenerasyon ile karşı karşıyayız.
Onları kazanabilmek için onların dünyalarına girmek gerekiyor.
Pazarlamacılar için hedef kitleyi tanımak daima yaşamlarının bir parçası oldu.
Dolayısıyla bugün sahip olduğumuz hedef kitleye ait veriler derinleşmeye başladı. Bu
verilerin doğru bir şekilde anlık olarak işlenmesi kritik önem taşıyor. Bunun yanı sıra iş
modellerimizi de bu gelişmelere adapte etmeliyiz. İş stratejilerimizin bazılarını mobil olan
müşterilerimiz üzerine kurmalıyız.
Yoğun bir genç nüfusa sahip bir toplum olduğumuz için teknolojiye de çok hızlı
adapte oluyoruz. Pazarlama sektörü de aynı şekilde bilişim alanında yaşanan hızlı değişimlere
çok hızlı adapte oluyor. Dolayısıyla tüm şirketlerimizin pazarlama departmanları da buna hızlı
bir şekilde uyum sağlıyorlar.
Kaynak: “Pazarlamacılar değişen tüketici profiline ulaşmak için neler yapmalı?”, Zeynep
Emre Manço, http://www.wise.tv/blog/pazarlamacilar-degisen-tuketici-profiline-ulasmak-icin-neleryapmali.html, Erişim tarihi: 14.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Yukarıdaki yazıdan da hareketle, sizce pazarlamacılar değişen tüketici
profiline ulaşmak için neler yapmalıdır? Farklı sektörlerden örnekler vasıtasıyla yorumlayınız.
2.
Sizce pazarlamanın geleceğine yönelik olarak, tüketici davranışlarının
analizinde hangi veri/bilgiler önem kazanacaktır? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici davranışı pazarlamacıların tüketicileri nasıl etkilediği ve tüketicilerin
pazarlamacıların sattığı mal ve hizmetleri nasıl satın aldığına odaklanmaktadır. Tüketici
davranışı dinamik bir süreçtir. Tüketici davranışı edinme, tüketme ve elden çıkarmayı
kapsamakta ve bunların zamanla dinamik bir sırada meydana geldiğini öne sürmektedir.
Bireysel tüketicilerin ve toplumun duyguları, düşünceleri ve eylemlerinin sürekli
değişmesi nedeniyle de tüketici davranışının dinamik ve sürekli analiz edilmesi gereken bir
konu olduğu söylenebilir. Örneğin, internet, ürünler hakkında insanların bilgi arama yolunu
değiştirmiştir ve internet kişilerin eylemlerini sürekli etkilemeye devam edecektir. Bu nedenle
bu sürecin sürekli takip edilmesi gerekmektedir.
Teknoloji ve internetin gelişimi, elektronik pazarlama için pek çok kolaylık
sağlamıştır ve zaman-mekân engellerini ortadan kaldırmıştır. Bu da tüketicilerin istek ve
ihtiyaçlarında çeşitliliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Artık günümüzde pek çok tüketici
oturduğu yerden, günün her saati alışveriş yapabilmekte ve her türlü güncel bilgiye
ulaşabilmektedir. Bunun dışında gazete vb. içeriklere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Diğer
tüketicilerle kolay bir şekilde iletişime geçebilmektedir.
Gelişen internet teknolojileri insanlar arasındaki bilginin yayılmasını hızlandırmakta
ve ağızdan ağıza pazarlamanın etkinliğinin artmasını sağlamaktadır. Bu da tüketicilerin ürün
deneyimlerini birbirileri ile hızlı ve etkili şekilde paylaşmalarını sağlamaktadır.
Günümüzde gerçekleşen pek çok tüketici aktivitesi, bireyler ve toplumlar için zararlı
olabilmektedir. Tüketici davranışlarının “karanlık yüzü” olarak isimlendirilebilecek bu
olumsuz aktivitelere, tüketim anlamında terörizm, bağımlılık, ürün olarak insanların
kullanılması (tüketilmiş tüketiciler), tatminsizlik ve tüketim çılgınlığı gibi pek çok olumsuz
durum dâhildir.
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Bölüm Soruları
1) Bir __________, bir ihtiyacı tatmin eden somut veya soyut her şeydir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Amaç
b) Güdü
c) Pazarlama önerisi
d) İletişim
e) Tüketim
2) Aşağıdakilerden hangi en somut pazarlama önerilerine örnek olamaz?
a) Kitap
b) Giysi
c) Sinemada film izlemek
d) Kalem
e) Bisküvi
3) Aşağıdakilerden hangi soyut pazarlama önerilerine örnek olamaz?
a) İngilizce kursuna gitmek
b) Sinemada bir film izlemek
c) Alışveriş merkezine gitmek
d) Şişe meyve suyu
e) Geziye katılmak
4) Bir kişinin satın alıp kullandığı ürün ile ilgili deneyimlerini anlatarak diğer
tüketicilerin satın alma kararını etkileyip etkilemeyeceği tüketim sürecinin hangi aşamasına
dair konular arasındadır?
a) Satın alma sonrası
b) Bilgi toplama
c) Satın alma öncesi
d) Seçim
e) Kullanma
5) Aşağıdakilerden hangisi, tüketici davranışında sosyal-kültürel etkiler başlığı altında
ele alınmaz?
a) Kültür
b) Sosyal sınıf
c) Aile
d) Kişilik
e) Gruplar
6) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışının genişleyen kapsamında karar alıcı
rolleri arasında yer almaz?
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a) Başlatıcı
b) Üretici
c) Karar verici
d) Kullanıcı
e) Satın alıcı
7) Tüketici davranışı sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Tüketici davranışı elden çıkarmayı kapsamaz.
b) Tüketici davranışı edinme sürecini kapsamaktadır.
c) Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.
d) Tüketici davranışı süreci için tanımlanan zaman periyodu saatler, günler, haftalar,
aylar ve hatta yılları aşan süreler şeklinde ortaya çıkabilir.
e) Tüketici davranışı tüketme sürecini kapsamaktadır.
8) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışı genel modelindeki bireysel etkiler
arasında yer almaz?
a) Algılama
b) Öğrenme ve Hafıza
c) Kişilik ve Benlik
d) Ailenin Etkileri
e) Değerler ve Yaşam Tarzı
9) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışı genel modelindeki sosyal ve kültürel
etkiler arasında yer almaz?
a) Grupların Etkileri
b) Sosyal Sınıf
c) Kültür ve Alt Kültür
d) Değerler ve Yaşam Tarzı
e) Yayılma/Diğer Tüketiciler
10) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışı genel modelindeki pazarlama stratejileri
ve taktikleri arasında yer almaz?
a) Pazar Bölümlendirme
b) Hedef Pazar Seçimi
c) Monopol Oluşturma
d) 4P
e) Konumlandırma

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) d, 4)a, 5)d, 6) b, 7) a, 8) d, 9) d, 10) c

39

3. ALGILAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. ALGILAMA
3.1. Algılama Süreci ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri
3.2. Duyusal Uyaranlar ve Alıcılar
3.2. Maruz Kalma
3.2.1. Bilinçaltı Algılama
3.3. Dikkat Etme
3.4. Yorumlama
3.5. Algılanan Risk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Gündelik yaşamınızda karşılaştığınız pazarlama kaynaklı duyusal uyarıcılar
hakkında ne kadar haberdarsınız?
2.

Bilinçaltı algılama kavramı size ne ifade eder? Anlatınız.

3.
Tüketicilerin risk algılamasının yüksek/düşük olacağı ürünler ya da ürün
grupları neler olabilir? Örnekler vasıtasıyla anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Algılama süreci ve
tüketiciler üzerindeki
etkileri

Algılama kavramı ve süreci
hakkında bilgi edinebilmek

Algılama süreci hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
edinilecektir.

Duyusal uyaranlar ve
alıcılar

Tüketicileri etkileyebilecek
duyusal uyarıcıları anlamak

Algılama ve uyaranları
çeşitli örnekler ile incelemek
vasıtasıyla elde edilecektir.

Maruz kalma

Maruz kalma kavramını anlamak

Maruz kalma sürecini çeşitli
örnekler ile incelemek
vasıtasıyla elde edilecektir.

Dikkat etme

Dikkat konusunu incelemek

Dikkat kavramı hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
edinilecektir.

Yorumlama

Yorumlama kavramını anlamak

Yorumlama kavramı
hakkında araştırma ve
tartışma yolu ile
edinilecektir.

Algılanan risk

Risk algılaması üzerine bilgi
sahibi olmak

Risk algılaması ve türlerini
çeşitli örnekler ile incelemek
vasıtasıyla elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•Maruz kalma
•Dikkat etme
•Yorumlama
•Risk algısı
•Bilinçaltı algılama
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Giriş
Tüketiciler neredeyse tüm davranışlarını mevcut gerçeklerden ziyade kişisel
algılamaları doğrultusunda gerçekleştirirler. Tüketicilerin gerçek algılamaları onların
ihtiyaçları, istekleri, değerleri ve kişisel deneyimleri neticesinde oluşmaktadır. Bu sebeple,
pazarlama ile uğraşan bireylerin de gerçeklerden çok tüketicilerin algılamalarına daha çok
önem vermelerinin daha iyi olacağı düşünülmektedir. Tüketicilerin gerçeği algılamaları
doğrultusunda karar vermeleri ve harekete geçmelerinden dolayı da pazarlamacıların
“algılama” kavramını anlamaları önemli hâle gelmektedir.
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3.1. Algılama Süreci ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri

Satın alacağımız bir ürünün ne kadar fiyata sahip olması gerektiği, kalite düzeyi,
nerede üretildiği, bu ürünün bize sağlayacağı faydaları, ürünün riskleri, bize katacağı değer ve
bu neticede çevrenin bize nasıl bakacağı gibi pek çok değerlendirme algılamalarımız
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle algılamanın bir tanımı yapılacak olursa:
“Algılama, bireyin çevresinden gelen uyarıcıları (nesne, koku, ses, tat, renk, hareket vs.)
kendileri için anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde seçmeleri, düzenlemeleri ve
yorumlamaları” olarak ifade edilebilir. Algılama aslında duyumları yorumlama ve onları
anlamlı biçime getirme süreci olarak da özetlenebilir. Algılama tanımından da yola
çıkılabileceği gibi, algılama sürecinde tüm bireyler benzer uyaranların etkisinde kalsalar dahi,
tüm bunları kendilerince düzenleyip yorumlayacaklarından, her birinin algılamaları, bireysel
ihtiyaçları, değerleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenecektir.
Tıpkı bilgisayarlar gibi, bireyler de uyarıcıları girdi olarak alıp, onları
depolamaktadırlar. Ancak, farklı olarak biz bireyler, mevcuttaki tüm uyaranları ne olduklarına
bakmaksızın kendi bünyemizde depolamayız. Çevremizde bizi ilgilendiren uyaranların
farkına varırız, farkında olmadan maruz kaldığımız uyaranları ise sürecin içine katmayız. Her
birey de, uyaranların anlamlarını kendi ihtiyaçları ve deneyimleri doğrultusunda
yorumlamaktadır. Bu sürece, uyaranlara maruz kalma ve bunu bir zaman dilimi içerisinde
yorumlamamıza ise algılama süreci diyoruz.
Tüketiciler de günlük hayatta birçok uyarıya maruz kalmaktadırlar. Her bir uyarıyı da
kendi içlerinde elemeye tabi tutarlar. Bu da tüketicilere hangi bilgilerin kendileri için gerekli
hangilerinin de gereksiz olduğunu ayırt etmelerinde yarar sağlamaktadır. Bu farkındalık da
onların satın alma kararlarını vermelerinde etkili olmaktadır. Bir başka deyişle, tüketicinin bir
ürünü satın alabilmesi de benzer şekilde bir öğrenme sürecinin sonunda gerçekleşmektedir. O
ürünün satın alınabilmesi için önce o ürünle ilgili bilgilerin tanımlanması ve sonra hafızaya
işlenmesi gerekmektedir. Bir ürün ile ilgili bilgi, duygu ve imajın hafızaya işlenebilmesi için
de tüketicinin o ürünle ilgili mesajların farkına varması, o mesajlara maruz kalması, onları
dikkate alması ve sonucunda bu mesajları algılaması gerekmektedir. Algılama süreci çok basit
haliyle Şekil 3.1’de görüldüğü üzere “uyaranlara maruz kalma”, “uyaranlara dikkat
etme/ilgilenme” ve “uyaranları yorumlama” şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır. Bu çok
aşamalı süreçte çevredeki uyaranlara maruz kalan birey bunları algılayarak sonunda belirli bir
tepki vermektedir. Süreç, yaşam boyu sürekli devam etse de, çevredeki pek çok uyaranı
algılamak amacıyla bu aşamaları düşünerek çok uzun zamanlar kaybetmeyiz, süreç aslında
hayatın içerisinde kendiliğinden sürüp gitmektedir. Gözümüze vuran bir ışığın gerçek bir
görüntüye dönüşmesi tamamen bilinçsiz ve kendiliğinden meydana gelmektedir. Benzer
şekilde, tenimizde meydana gelen basınçla o basıncı oluşturan nesneyi hissetmeniz çok anlık
bir oluşumdur.
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Şekil 3.1: Algılama Süreci
Algılama sürecinde pek çok uyarana maruz kalarak belirli bir süreçten geçen tüketici,
bu duruma bir tepki ile karşılık vermektedir. Bir ürün ya da hizmetle ilgili algılama
sürecinden geçen tüketici, ürünle ilgili olarak maruz kaldığı pazarlama faaliyetlerine bazı
durumlarda satın alma eylemi ile bir karşılık vermektedir. Yani algılama, ihtiyaçları, güdüleri
ve tutumları şartlandırmak suretiyle tüketicilerin satın alma davranışlarına etki etmektedir.

3.2. Duyusal Uyaranlar ve Alıcılar

Çoğu bireyin çalışma ortamında pek çok uyaran bulunmaktadır. Bilgisayar açıkken
etraftaki insanların birbirleriyle ya da telefonla konuşmaları, o anda çay ocağından gelen taze
çay ya da bir Türk kahvesi kokusu gibi uyarıcıların hepsi kişiyi etkisi altına alabilmektedir.
Ancak, çevreden gelen tüm bu uyaranlara karşı aynı anda tepki veremeyiz, yoksa algılarda
çok büyük karışıklıklar oluşabilmektedir. Bu tipte meydana gelebilecek durumlara karşı
algılama sürecinde bazı uyaranları süzgeçten geçirip devre dışı bırakan, bunun yanında ise
diğer uyaranların da algılanmasına izin veren “algıda seçicilik” kavramı devreye girmektedir.
Kişi uyaranları dikkate alacağı zaman, bunları uyumlu bir bütün hâline getirmesi
algılama açısından önem kazanmaktadır. Renk, koku, ses gibi duyusal ipuçları kişinin
uyarıcılara karşı vereceği tepkileri etkilemektedir. Çevresel ya da duyusal uyaranlar beş duyu
organı vasıtasıyla alınmaktadır. Güzel bir günde semt pazarında alışverişini yapan bir ev
hanımını düşünelim. Birçok farklı renkte meyve sebzeyi görür, taze meyvelerin güzel
aromalarını koklar, kendisine ikram edilen bir parça kavunu tadar, meyve ve sebzelerini
satmak için bağıran pazarcıların seslerini duyar ve satın almadan önce eliyle dokunup
sebzeleri hisseder. Tüm bunlar, kişilerin algılama sürecindeki ilk aşamadaki verileri meydana
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getirmektedir. Her bir duyu organının da, kişilerin algılamasında yer ettiği ağırlık
farklılaşabilmektedir. Algılama ve aktarma üç şekilde gerçekleşir: Görsel algılama/aktarma;
görüntü ve sembollerle, işitsel algılama/aktarma; ses ve kelimelerle, dokunsal
algılama/aktarma ise; koku, tat ve dokunma duyularıyla ilgilidir. Biz öğrenirken, iletişim
kurarken, karar verirken kısacası hayatımızın her anında bu temsil sistemlerini kullanıyoruz.
Ancak unutulmamalıdır ki; bu temsil sistemlerinden biri diğerlerine göre daha baskındır.
Davranışlarımızı, özellikle önemli kararlar almamız gereken durumlarda ya da kişilerle
iletişim halindeyken baskın olan temsil sistemimiz belirler. Duyularımıza hitap eden
pazarlama mesajlarının önemi her geçen gün hızla artmaktadır. Tüketiciler ürünleri, duymak,
görmek, koklamak ve hissetmek isterler. Markalar da, tüketicilerin bu ihtiyaçlarını
karşılayabildikleri ölçüde başarıyı yakalayabilirler. Bu mesajları tüketicilerine ulaştıramayan
markaların başarılı olma şansları her geçen gün daha da azalmaktadır.
i. Görüntü: Yapılan araştırmalar çevreden alınanların %80’inin görüntü vasıtası ile
elde edildiğini göstermektedir. Genellikle görüntü olmadığında (örneğin karanlıkta) diğer
duyular devreye daha önce girmektedir. Bir ürün, reklam ya da mağazanın bizim üzerimizde
bıraktığı ilk izlenim onun fiziksel çekiciliğine bağlı olmaktadır. Bu durum, neden
pazarlamacıların ürün tasarımı, paketlemesi ve mağaza dekoru gibi görsel öğelere daha çok
ağırlık verdiklerini de açıklamaktadır. Onlar, tüketicilerin görsel kanallarına bir ürünün rengi,
boyutu ve modeli vasıtası ile girmektedirler.
Renkler duygularımızı doğrudan etkileyebilmektedir. Yapılan araştırmalar örneğin
kırmızının iştahı açtığını, mavinin rahatlattığını göstermiştir. American Express “mavi kart”ı
renklerle ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda mavinin “sınırsızlık ve huzur hissi”
uyandırdığını gördükten sonra piyasaya çıkarmıştır. Ayrıca, kültürlerarası çalışmalarda da
mavi rengin pek çok farklı ülkede benzer hisler uyandırdığı tespit edilmiştir. Apple kendini
beyaz renkle özdeşleştirmiştir. Beyaz rengin taşıdığı bütün olumlu çağrışımlar bu sayede
Apple markasına taşınmış olmaktadır.
ii. Koku: Ortalama her gün 20 bin kez nefes alıp veriyor ve her nefeste de kokluyoruz.
Son yıllarda koku duyusu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, bu duyunun beyine en
dolaysız yoldan bağlı olduğu ve en etkili temel duyu olduğu kanıtlandı. Ünlü pazarlama
uzmanı Martin Lindstrom, Brand Sense (Marka Duygusu) adlı kitabında, günümüzün ticari
mesajlarından pek çoğunun gözleri hedef aldığını, ancak gün içinde insanların duygu yüklü
anılarını tetikleyen en önemli etmenin koku olduğunu söylüyor. Bilimsel araştırmalar da
benzer şekilde kokuların bir dizi duyuyu aynı anda uyandırdığını ortaya koyuyor.
Pazarlamada, bir ürünün diğerinden ayırt edilebilmesi için koku kullanımı oldukça
etkili olabilmektedir. Koku, bir isteği ya da bir anıyı tetikleyerek satın alma kararına etki
edebilmektedir. Bir koku sayesinde, bulunduğumuz ortamı evimiz gibi hissedebiliriz. Ya da
bir deniz kenarında yürüyormuşuz hissini de bir koku ile verebiliriz. Bu ve benzer hisler
sayesinde de o ortamda daha fazla vakit geçirerek daha fazla alışveriş gerçekleştirilme
olasılığı da artmaktadır. Bir alışveriş merkezinin kokusu veya bir mağazanın kokusu orada ne
kadar süre kalacağımızın bir göstergesi olabilmektedir. Starbucks’ın veya Kahve Dünyası’nın
48

önünden geçtiğimizde kahve kokusunun dışarıya yayılması ile kahve içme arzusunun
uyandığını söyleyebiliriz. Bu koku, insanları kahve içmeye davet etmekte, kahve içmenin
ötesinde müşterileriyle marka arasında bir yakınlık oluşması sağlanmaktadır.
iii. Ses: Görüntü ve kokuda olduğu gibi ses de bireylerin algılamalarında önemli bir yere
sahiptir. Sahip oldukları seslerden dolayı bazı ürünler, daha boş ve anlamsız olabilirken
bazıları da daha derin ve zengin anlamlandırılabilmektedir. Örneğin manavdan bir karpuz
alırken dışına elimizle vurur ve çıkan sese göre onun olgunlaşıp olgunlaşmadığına karar
veririz. Benzer şekilde evin duvarlarına vurup onun yapıldığı malzemenin kalitesi hakkında
bir karara varabiliriz. Ülkemizde, sarraflar da benzer şekilde altının hakikisini ayırt edebilmek
için kazayla ellerinden düşürmüş gibi yaparak seslerini dinlerler. Volkswagen reklamlarında
gördüğümüz, otomobil kapısının kapanması esnasındaki ses duyularımıza hitap etmektedir.
Dünya çapındaki üreticiler ses unsurunu marka stratejisinde kullanmaya giderek daha
fazla özen göstermektedirler. Sesin etkili bir şekilde kullanılması tüketicinin satın alma
kararında pozitif etkiler oluşturmaktadır. Bu konudaki en etkili örneklerden biri olarak, CocaCola reklamlarında kullanılan ve herkesin zihnine kazınan, şişe kapağının açılma sesi
verilebilir. Müziğin alışveriş merkezlerinde kullanılması da sıkça kullanılan uygulamalardan
biridir. Müzik, tüketicinin zaman algısını etkileyebilmektedir. Örneğin fast-food
restoranlarında hareketli müziklerin kullanılması tüketici sirkülâsyonunu hızlandırmak
açısından faydalı olabilmektedir. Müzik, aynı zamanda birçok sektörde marka kimliğinin bir
parçası olarak kullanılmaktadır. ABD merkezli birçok şirket kendilerini rakiplerinden
farklılaştırmak için müziğe başvurmaktadır.
iv. Dokunma: Dokunma hissi tüketici davranışlarında pek çok durumda önemli bir
bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler alışveriş yaparken, bir ürüne dokunmak ve onu
hissetmek isterler. Ürünlerle olan fiziksel temas tüketicilerin çok önemli bilgiler edinmelerini
sağlamaktadır. Bir yiyeceğin bayat mı taze mi olduğu, bir kıyafetin kumaşının sağlam mı
yoksa dayanıksız mı olduğu gibi pek çok bilgiyi dokunarak elde edebiliriz.
İngiltere’de faaliyet gösteren Asda mağazalar zinciri, tuvalet kâğıtlarını müşteriler
dokunarak almaya karar versinler diye her bir markanın paketinden bir adet ruloyu ambalajın
dışında reyonda sergileme yoluna gitmiştir. Bu uygulama ile tuvalet kâğıdı satışlarında,
özellikle de kendi markalarının olduğu tuvalet kâğıtlarının satışlarında neredeyse %50’lik bir
artış meydana gelmiştir.
v. Tatma: Tat reseptörlerimiz birçok ürünle ilgili deneyimlerimize açıkça katkıda
bulunmaktadır. Tüketicilerin damak tatlarına uygun ürünler geliştirmek pek çok sektör
açısından önem arz etmektedir. Alpha M.O.S firması gıdaları çiğneyebilen ve onları çok ince
parçalara ayırarak dikkatle tatlarını inceleyebilen gelişmiş bir elektronik dil üretmiştir. CocaCola ve PepsiCo bu dili ürettikleri tatlandırıcıların kalitesini test etmekte kullanmaktadırlar.
Bunun yanında Roche da bu ürünü kullanarak ilaçlarının tadının acı olup olmadığını test
etmektedir.
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Zero Coke örneği tat algısının tüketiciler için önemini gösteren örneklerden bir
tanesidir. Başlangıçta, erkeklere yönelik şekersiz bir ürün olarak geliştirilen Zero Coke’un
pazarlama stratejisi tamamen erkekler hedef alınarak geliştirilmiştir. Bu durum, siyah renkli
ambalaj, yarışları öne çıkaran web sayfası ve reklamlarda kızların kullanılmasıyla
desteklenmişti. 2006 yılında harcanan 76 milyon dolarlık reklamlara rağmen, erkeklerden
beklendiği kadar müşteri çekilememiştir. Coca-Cola, pazara sürüldükten iki yıl sonra, Zero
ürününün her iki cins tarafından eşit olarak tüketildiğini itiraf etmişlerdir. Çekici kızların
kullanıldığı reklamlar değil, ürünün tadı daha çok iş yapmıştır. Diet Coke aspartam ile
tatlandırılmıştı ve içtikten sonra ağızda acımsı bir tat bırakmaktaydı. Kadınlar, acıya
erkeklerden daha hassas olduklarından, Diet Coke’u terk edip, erkeklere yönelik sunulmasına
rağmen Zero Coke’a geçmişlerdir.

3.2. Maruz Kalma
Günlük hayatta, duyu organlarımız aracılığı ile pek çok uyarana maruz kalırız.
Tüketiciler, bazı uyaranlara daha duyarlı olurlarken, bazılarından haberdar dahi olmazlar,
bazılarına maruz kalmamak için ise görmezden gelirler. Dikkatimizi çeken uyaranlara karşı
çok az bir süre maruz kalsak dahi hemen fark ederiz. İşte bu sebeple Cadillac yeni reklamında
yeni aracının hızının 0’dan 100’e beş saniyede çıktığını göstermek için 30 saniyelik
geleneksel reklamı yerine sadece beş saniyelik bir reklam kullanmıştır. Ancak, tabi ki de bir
mesajın bu kadar kısa bir sürede fark edilmesi bunun bir başarı ortalaması olduğunun da
göstergesi olarak kabul edilemez. Bu sebeple, bireylerin neleri algılayamadıklarından ziyade
neleri algılama kapasitesine sahip oldukları üzerinde durmak daha faydalı olacaktır.
Her bireyin algılama sürecinde duyularının duyarlılığının alt ve üst limitleri
bulunmaktadır. Örneğin, köpeklerin duyup cevap verebildikleri çok tiz sesleri insanlar
duyamazlar. Her bir duyu için genel olarak iki eşik seviyesi bulunmaktadır. Bunlar mutlak
eşik ve fark eşiğidir. Mutlak eşik, bireyin duyuları ile algılayabileceği en düşük seviyedir. Bu
eşik pazarlama uyaranlarının tasarlanmasında önemli bir değişken olarak kabul edilebilir.
Örneğin karayollarındaki reklam panolarındaki yazılar çok ilgi çekici olabilir, ancak buradan
geçen kişilerin görüp algılayabileceğinden çok daha küçüklerse hiçbir anlamı olmayacaktır.
Mutlak eşik seviyesi belirlenirken en düşük uyarıcıdan başlanarak bireye bu uyarıcıyı
algılayıp algılamadığı sorulabilir. Bu sayede algılayabildiği en düşük seviyeler azar azar
yükseltilerek tespit edilebilir. Bu durum tüm duyu organlarında benzer şekildedir. Ürün veya
hizmetlerde yapılan yeniliklerin tüketiciler açısından algılanabilmesi için mutlak eşiğin
geçilmesi gerekecektir.
Fark eşiği ise iki uyaran arasında algılanabilen en düşük farklılıktır. 60 bin TL’lik bir
otomobilin fiyatında meydana gelen 200 TL’lik bir değişim çoğu insan tarafından fark dahi
edilemezken, bir beyaz eşya firmasının çamaşır makinesinin fiyatında yapacağı 200 TL’lik
indirim çoğu insanın dikkatini çekecektir. Pazarlamada bu eşik önemli uygulama alanları
bulmaktadır. Pazarlamacılar ürünleri için fark eşiğini iki sebeple tespit etmek isterler.
Bunlardan birincisi, olumsuz değişikliklerin (ürün boyutunda meydana gelen küçülmeler,
ürün fiyatındaki artışlar gibi) kişiler tarafından fark edilebilir olmaması, ikincisi ise üründe
meydana gelen gelişmelerin (daha iyi paketleme, daha büyük boyut, fiyatta düşüş gibi) fazlası
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ile fark edilebilir olmasıdır. Ürünle ilgili gelişmeler söz konusu olduğunda, pazarlamacılar bu
konuda tüketicilerin fark eşiklerini fazlasıyla aşmayı isterler. Yani, tüketicilerin orijinal
üründe meydana gelen her türlü gelişmeyi fark etmesini isterler. Fiyat artışları söz konusu
olduğunda, firmalar fiyatı artırmaktan ziyade ürün ambalajında değişikliğe gidebilirler.
Örneğin, ürünün fiyatı sabit tutulup miktarının azaltılması gibi uygulamalar ile tüketicinin bu
değişikliği fark etmesinin önüne geçilmesi istenebilir.

3.2.1. Bilinçaltı Algılama

Bireyin kendisine yöneltilen uyaranların farkında olmaksızın davranışlarında
değişiklikler meydana gelebilir mi? Bu sorunun cevabı “evet”tir. Yapılan bilimsel çalışmalar
bireylerin bilinçli olarak algılayamadıkları uyaranlar tarafından etkilendiklerini ve bu
durumun davranışlarına yansıdığını tespit etmiştir. Uzmanlar bilinçaltı algılamanın dünyayı
sallayan bir araç olmadığını, ancak kişilerin bu kavrama karşı çok çekingen olduklarını
söylemektedirler. Peki nedir bu bilinçaltı algılama? Kişinin bilinç eşik sınırının altında olan
ancak bilinçaltında farkında olmadan maruz kaldığı uyaranları algılaması durumu olarak
tanımlanabilir. Tüketicilerin de bu yolla etkilenerek satın almaya yönlendirilebileceği
yönünde pek çok çalışmalar yapılmıştır. Bu da genellikle bilinçaltı reklamlar kullanılarak
uygulanmıştır.
Bilinçaltı reklam, algılama eşiğinin altında yer alan unsurlarla tüketicinin bilinçdışını
hedefleyen reklam mesajlarının oluşturulması şeklinde tanımlanmaktadır. Burada hedef,
tüketicilerin bilinçaltlarını ikna etmektir. Bu da, izleyici ya da dinleyicilerin kendi hallerine
bırakıldıklarında davranamayacakları şekilde davranmalarını sağlayan gizli ve algı dışı
uyaranların kullanımına yöneliktir. Yani, birey farkında olmadığı uyaranlar tarafından etki
altına alınıp, bu etkinin de bilinç yüzeyine çıkması ile o malı satın alma eğilimine
girebilmektedir. Bu konuda en bilinen ve ilklerden olan New Jersey’de bir sinemada
gerçekleştirilen “Coca-Cola içiniz, patlamış mısır yiyiniz” örneği akla gelmektedir. Seyirci bu
sloganı bilinciyle algılayamadığı hâlde bilinçaltına hitap eden bu sloganlar sayesinde CocaCola satışlarının %18,1, patlamış mısır satışlarının ise %57,7 arttığı gözlemlenmiştir.
Uzmanlar tarafından yapılan birçok çalışma bilinçaltı mesajlar ile tüketicilerin davranışları
arasında çok az bir ilişki bulabilmiştir. Beyin dalgaları ile ilgili yapılan son araştırmalarda
bazı özel durumlarda beynimizin bilinçaltı mesajları kaydedebildiğini göstermektedir. Ancak,
yapılan eleştiriler bilinçaltı reklamın kendisine atfedilen güce sahip olmadığı yönündedir.
Ülkemizde bilinçaltı reklamın kullanımı ile ilgili olarak 2003 yılında yayınlanan
Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesinde
“Çeşitli teknik cihazlar vasıtasıyla televizyon yayınlarında çok kısa süreli görüntüler
kullanarak, izleyicilerin ancak bilinçaltıyla algılayabilecekleri ürün veya hizmetlerin
tanıtılmasına ilişkin mesajlar içeren her tür reklam yayınlanamaz.” biçiminde bir düzenleme
yapılmıştır. Ancak 2011 yılında yeniden düzenlenen yönetmelikte bu madde kaldırılmıştır.
Dolayısıyla ülkemizde artık bilinçaltı reklamlarıyla ilgili doğrudan bir yasaklama
bulunmamaktadır.
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3.3. Dikkat Etme
Amfide ders dinlerken kendinizi önümüzdeki hafta yapacaklarınızı planlarken
bulabilirsiniz. Bir anda kendi isminizin telaffuz edildiğini duyduğunuzda irkilirsiniz. Ancak,
sizle aynı isimde olan başka bir arkadaşınızın kurban olarak seçildiğini fark ettiğinizde çoktan
dikkatinizi derse vermiş olursunuz. “Dikkat Etme” kişinin uyarıcılara karşı dikkatini
yoğunlaştırması olarak tanımlanabilir. Bilgi toplumunda yaşadığımızdan dolayı günümüzde
algılarımıza aşırı yüklemeler olmaktadır. Yapılan çalışmalar örneğin Amerika’da yaşayan bir
bireyin gün içerisinde neredeyse 3500 parça reklam bilgisine maruz kaldığını, bu oranın ise
yıllar öncesinde sadece 560 olduğunu göstermiştir. Çalışmada özellikle de genç neslin ilgisini
bir yere toplamanın çok daha zor bir hâle geldiğinden bahsedilmektedir. Çünkü cepten ya da
bilgisayardan bir bilgi elde etmeye çalıştıklarından onlarca bilgiye aynı anda ulaşmaktadırlar.
Bu sebeple, pazarlamacılar dikkatleri bu kadar dağınık olan insanları nasıl çekeceklerini
anlamak için çalışmaktadırlar. Ancak, tüm bunlarda temelde etkisi bulunan iki önemli
faktörden bahsetmek mümkündür: Uyarıcının yapısı ve uyarıcılara maruz kalan bireyin
yapısı. Bu iki yapıdan kaynaklanan özellikler neticesinde bize maruz kaldığımız bir reklam
daha ilginç gelirken diğerini dikkate bile almayız. Aynı şekilde, yeni mezun bir insanın daha
önce şu anda yaptığı mesleği ile ilgili çıkan haberleri hiç okumazken, sonrasında konuyla
ilgili bir kelimeye bile kayıtsız kalmaması duruma örnek olarak verilebilir. Aslında iki örnek
de kişilerin seçici algılamalarından kaynaklanmaktadır. Bireylerin etkisinde kaldıkları
uyarıcılar ve kendi özellikleri doğrultusunda belirli algılara kendilerini açmaları ve seçmeleri
sayesinde uyarıcı, olay ya da nesnelerden bir ya da birkaçına dikkatlerini yöneltmektedirler.

3.4. Yorumlama
Algılama sürecinde beş duyumuzla maruz kaldığımız uyaranları en son olarak
yorumlarız. Yorumlama, aynı zamanda satın alma sürecindeki faaliyetleri sonlandırmak için
de bir temel oluşturmaktadır. Duyularımızla algıladığımız duyusal ipuçları sayesinde, o ürünle
ve ürünün faydaları ile ilgili bilgiler toplar, bu bilgileri yorumlayarak da o ürün hakkında bir
karara varırız. Örneğin, klasik müziği eski moda ve sıkıcı bulan genç nesil, girdiği mağazada
arka fonda klasik müzik çalıyorsa o mağaza ile ilgili olumsuz yorumlamalarda bulunacaktır.
Tüketiciler satın almayı düşündükleri ürünlerin onlara bekledikleri faydaları sunup
sunmayacakları ile ilgili kaygıları olduğunda kendilerini güvensiz hissederler. Pazarlamacılar
ise tüketicilerin bu korkularını yenmelerini ve ihtiyaç hissettikleri ürünün onlara bekledikleri
faydaları sağlayacağı konusunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak isterler. Bu
sebeple, renk, koku, tat, his ve sesleri pazarlama karmasına dâhil ederek bir ürünün
faydalarını tüketiciye iletmek isterler. Tüketiciler de bu ipuçlarını diğer ürünleri kıyaslarken
dikkate alıp yorumlamalarında kullanırlar.

3.5. Algılanan Risk

Risk algılaması bir ürün ya da hizmet alındığında, bu ürün ya da hizmetin beklentileri
karşılamaması durumunda yaşanan olumsuz sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. Tüketiciler,
ürünleri satın almadan önce onlara dokunmak, tatmak, koklamak, kısaca onları hissederek
algılamak ve anlamak isterler. Daha fazla çeşitte ve daha fazla duyuya hitap eden uyarana
dayanarak nesneleri algılamaya çalışmaları ve bunun sonucunda tutum ve davranış
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geliştirmelerindeki temel amaç, algılanan riskin miktarını azaltma eğilimlerinden
kaynaklanmaktadır. Risk minimizasyonu sağlanabildiği ölçüde tüketici kendisini daha
güvende hissedebilecektir.
Algılanan risk, literatürde genel itibariyle çok boyutlu bir kavram olarak ele alınmıştır.
Bu boyutlar, finansal risk, performans riski, psikolojik risk, fiziksel risk ve sosyal risk olarak
gruplandırılabilirler. Bir ürün ve/veya hizmet, bir veya daha fazla riski içerebilir.

Finansal Risk: Bir ürünün satın alınması hâlinde oluşabilecek parasal kayıp
ile ilgili risktir. Bu riskin içerisine, hem hatalı bir satın alma sonucu gerçekleşebilecek kayıp
hem de satın alınan bir ürünün geri iade edilememesi durumunda ortaya çıkabilecek kayıp
durumları dâhil edilebilir. Ödenen paraya ilişkin oluşabilecek maliyet riskidir. Örneğin bir ütü
alınmış, ütü sık sık arıza yapmış ve ürün iadesi yapılmak istenmiş, fakat iade yapılamamış ise
bir maliyet riski oluşmuş demektir. Bir markaya yönelik oluşabilecek böyle bir bilgi söz
konusu ise ilgili markanın finansal riskinin yüksek olduğu söylenecektir.

Performans Riski: Tüketicilerin, bir ürün ya da hizmetin, beklentilerinin
karşılamaması ihtimalindeki risk algılarını içermektedir. Bu tip riskler, satın alma öncesi
tüketicilerin, ürün ya da hizmeti deneme şanslarının olmadığı internetten alışveriş gibi
ortamlarda daha önemli hâle gelmektedir. İnternet ortamlarına ilişkin alışverişlerde
performans riski yüksektir. Çünkü ürünün elle tutulamaması, hissedilememesi vb.
durumlardan dolayı algılanan performans riski de yüksek olacaktır.

Psikolojik Risk: Seçilen ürün ya da hizmetin tüketicinin kendini algıladığı
imajıyla uyumlu olmama olasılığından doğan risktir. Bunun sonucunda tüketicinin hayal
kırıklığını yansıtan risk olarak tarif edilebilir. Dolgun dudaklara sahip olmak için dudaklarına
silikon yaptıran bir bayanın, dudak silikonlarının patlaması sonrası oluşabilecek hayal
kırıklığı psikolojik bir riski içerir.

Fiziksel Risk: Satın alınan bir ürün ya da hizmetin kullanımından doğan
risktir. Doğrudan tüketicilerin sağlık ve güvenlikleriyle alakalıdır. Satın alınan bir cep
telefonunun şarj olurken patlaması bir fiziksel risktir.

Sosyal Risk: Satın alma davranışının diğer insanlar tarafından
onaylanmaması veya satın alınan ürünün uygunsuz ya da sosyal olarak kabul edilemez
bulunması durumunda ortaya çıkan risktir. Aynı zamanda, tüketicilerin, kendi davranışları
sonucunda yansıttıkları imajla ilgili kaygılar da sosyal risk kapsamına girmektedir. Dudak
silikonları patlayan bayanın toplum içerisine çıkmaya ilişkin yaşayacağı kaygı sosyal bir
risktir.
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Uygulamalar
PAZARLAMADA RENKLERİN KULLANIMI
Satıcılar için alışveriş bir ikna sanatıdır. Eskiden müşteriyi ikna etmeye yarayan
sözler, jest ve mimikler yerini artık renklere ve tasarıma bıraktı. Şimdilerde ikna gücü en
yüksek faktör renkler ve en güçlü satıcı bu rengi keşfetmiş olanlar. Yeni bir ürünü
pazarladığınızda tüketici görselliğe ve renklere diğer bütün faktörlerden daha çok ilgi gösterir.
Yapılan araştırmalar tüketicilerin %85'inin bir kıyafetin ya da eşyanın renginin diğer bütün
özelliklerinin önüne geçtiğini belirtiyor. Mesela sitenizde kumaşların kalitesi, ürünlerin
dayanıklılığı veya boyutları gibi şeyler üzerinde durup renkleri pek de önemsemediyseniz
müşterilerinizi çoktan daha kalitesiz ürünler satan farklı bir siteye kaptırdınız demektir.
Renkler marka algısı üzerinde de oldukça kuvvetli. Bugün bir Marlboro kırmızısını ya
da Facebook mavisini nerede görsek tanırız. Marka algısı da tüketicinin markaya olan
güveniyle direkt bağlantılıdır, yani markanızın sağlayacağı güvenirlik de renklere bağlıdır.
Renkler web tasarımının en önemli öğesidir. Çoğu kişi renklerin etkisini global
zannetse de bazen farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Mesela Kuzey Amerika insanını etkileyen bir
renk Hindistan'da ters etkiler yaratabiliyor. Fakat bugün marka olmuş bazı isimlerden de
görebileceğimiz üzere kimi renkler insan zihnine aynı mesajları veriyor. Mesela sarı renk
herkeste gençlik, tazelik gibi hisler uyandırırken vitrin gezmeyi seven tüketicilerin de
dikkatini kolayca çekebilir. Kırmızı heyecan verir, kalp atışlarını hızlandırır ve mevsim sonu
satışlarda kullanılırsa oldukça etkilidir. Mavi, bilindiği üzere güven duygusu uyandırır. Yeşil,
rahatlama ve gözleri dinlendirme özelliğine sahiptir. Çok karmaşık sitelerde bir parça
kullanılırsa tüketicinin boğulmamasını sağlar. Turuncu ''harekete geç!, satın al! '' mesajı verir;
pembe romantik ve feminendir. Genç kızlar ve kadınlara hitap eden ürünlerde vazgeçilmez
renktir. Siyah güçtür, kalitedir, bu yüzden lüks kategorisinde değerlendirilen markaların
rengidir. Mor dinginliğin sembolüdür, bu yüzden yaşlanmayı geciktiren ürünler ve kozmetikte
sık sık karşımıza çıkar.
Renkler tüketicilerin davranışlarına yön veren sihirli birer değnek gibidir. Bazı renkler
her tüketiciyi etkisi altına alırken bazen de belli renkler belli tüketiciye hitap eder. Mesela
yeşilin bir tonu olan ördek yeşili ve askeri mavi kısıtlı bütçesi olan müşteriyi çekerken; gök
mavisi, gülkurusu geleneksel kesimi etkiler.
Kaynak:
“Renkler
ve
Tüketici
Davranışı”,
Melike
ŞİMŞEK,
http://www.truvainegi.com/2012/04/renkler-ve-tuketici-davrans.html, Erişim tarihi: 04.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Kendi satın alma deneyimlerinizi düşündüğünüzde, renklerin satın alma
davranışımızı nasıl yönlendirdiği ya da etkilediğini söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
2.
Renkleri anlamlandırırken önyargılı davrandığımızı düşündüğünüz durumlar
var mıdır? “Pembe renk, sadece kadınlar içindir” yargısını, pazarlamacı ve tüketici bakış
açısıyla yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Algılama, bireyin çevresinden gelen uyarıcıları (nesne, koku, ses, tat, renk, hareket
vs.) kendileri için anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde seçmeleri, düzenlemeleri ve
yorumlamaları olarak ifade edilir. Algılama aslında duyumları yorumlama ve onları anlamlı
biçime getirme süreci olarak da özetlenebilir. Algılama süreci “uyaranlara maruz kalma”,
“uyaranlara dikkat etme/ilgilenme” ve “uyaranları yorumlama” şeklinde üç aşamadan
oluşmaktadır.
Tüketiciler de günlük hayatta birçok uyarıya maruz kalmaktadırlar. Her bir uyarıyı da
kendi içlerinde elemeye tabi tutarlar. Bu da tüketicilere hangi bilgilerin kendileri için gerekli
hangilerinin de gereksiz olduğunu ayırt etmelerinde yarar sağlamaktadır. Bu farkındalık da
onların satın alma kararlarını vermelerinde etkili olmaktadır.
Algılama ve aktarma üç şekilde gerçekleşir: Görsel algılama/aktarma; görüntü ve
sembollerle, işitsel algılama/aktarma; ses ve kelimelerle, dokunsal algılama/aktarma ise;
koku, tat ve dokunma duyularıyla ilgilidir.
Her bireyin algılama sürecinde duyularının duyarlılığının alt ve üst limitleri
bulunmaktadır. Örneğin, köpeklerin duyup cevap verebildikleri çok tiz sesleri insanlar
duyamazlar. Her bir duyu için genel olarak iki eşik seviyesi bulunmaktadır. Bunlar mutlak
eşik ve fark eşiğidir. Mutlak eşik, bireyin duyuları ile algılayabileceği en düşük seviyedir. Bu
eşik pazarlama uyaranlarının tasarlanmasında önemli bir değişken olarak kabul edilebilir.
Fark eşiği ise iki uyaran arasında algılanabilen en düşük farklılıktır.
Risk algılaması bir ürün ya da hizmet alındığında, bu ürün ya da hizmetin beklentileri
karşılamaması durumunda yaşanan olumsuz sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. Algılanan
risk, literatürde genel itibariyle çok boyutlu bir kavram olarak ele alınmıştır. Bu boyutlar,
finansal risk, performans riski, psikolojik risk, fiziksel risk ve sosyal risk olarak
gruplandırılabilirler. Bir ürün ve/veya hizmet, bir veya daha fazla riski içerebilir.
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Bölüm Soruları
1) ___________ bir ürünün satın alınması halinde oluşabilecek parasal kayıp ile ilgili
risktir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Finansal risk
b) Performans riski
c) Sosyal risk
d) Psikolojik risk
e) Fiziksel risk
2) Satın alınan bir cep telefonunun şarj olurken patlaması olasılığı hangi risk
algılaması boyutuna örnektir?
a) Finansal risk
b) Performans riski
c) Sosyal risk
d) Psikolojik risk
e) Fiziksel risk
3) Satın alma davranışının diğer insanlar tarafından onaylanmaması veya satın alınan
ürünün uygunsuz ya da sosyal olarak kabul edilemez bulunması durumunda ortaya çıkan risk
______________ dir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Finansal risk
b) Performans riski
c) Sosyal risk
d) Psikolojik risk
e) Fiziksel risk
4) Köpeklerin duyup cevap verebildikleri çok tiz sesleri insanlar duyamamaktadır. Bu
farkı aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklamaktadır?
a) Maruz kalma
b) Mutlak eşik
c) Fark eşiği
d) Bilinçaltı algılama
e) Dikkat
5) 60 bin TL’lik bir otomobilin fiyatında meydana gelen 200 TL’lik bir değişim çoğu
insan tarafından fark dahi edilemezken, bir beyaz eşya firmasının bulaşık makinesinin fiyatında
yapacağı 200 TL’lik indirimin çoğu kişinin dikkatini çekebilmesi algılamada hangi kavramı
açıklayan bir örnektir?
a) Maruz kalma
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b) Mutlak eşik
c) Fark eşiği
d) Bilinçaltı algılama
e) Dikkat
6) Karayollarındaki reklam panolarındaki yazılar çok ilgi çekici olabilir, ancak
buradan geçen kişilerin görüp algılayabileceğinden çok daha küçüklerse hiçbir anlamı
olmayacaktır. Bu örnek aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamak için kullanılabilir?
a) Maruz kalma
b) Fark eşiği
c) Mutlak Eşik
d) Risk algılaması
e) Odaklanma
7) Ürünlere yönelik olumsuz değişikliklerin (ürün boyutunda meydana gelen
küçülmeler, ürün fiyatındaki artışlar gibi) kişiler tarafından fark edilebilir olmaması, üründe
meydana gelen gelişmelerin ise (daha iyi paketleme, daha büyük boyut, fiyatta düşüş gibi)
fazlası ile fark edilebilir olması pazarlamacılar bakımından hangi kavramı önemli kılar?
a) Fark Eşiği
b) Mutlak Eşik
c) Algılama
d) Risk Algılaması
e) Odaklanma
8) Bilinçaltı algılamaya ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi gerçeği
yansıtmamaktadır?
a) Bilinçaltı algılamada kişinin bilinç eşik sınırının altında olan uyaranlar algılanır.
b) Kişinin algılaması farkında olmadan gerçekleşir.
c) Pazarlamacılar bu algılamayı gerçekleştirebilmek için genellikle bilinçaltı
reklamları kullanmıştır.
d) Bilinçaltı algılamada hedef tüketicinin bilinçaltını ikna etmektir.
e) Bilinç üstü ikna edilmeden bilinçaltını ikna etmek mümkün değildir.
9) Bilinçaltı reklama yönelik aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bilinçaltı reklamın hedefi, tüketicilerin bilinçaltlarını ikna etmektir.
b) Bilinçaltı reklam sayesinde birey farkında olmadığı uyaranlar tarafından etki altına
alınıp, bu etkinin de bilinç yüzeyine çıkması ile o malı satın alma eğilimine girebilmektedir.
c) Ülkemizde bilinçaltı reklamlarıyla ilgili doğrudan bir yasaklama bulunmamaktadır.
d) Bilinçaltı reklam gizli ve algı dışı uyaranların kullanımına yöneliktir.
e) Yapılan çalışmalar bilinçaltı mesajlar ile tüketicilerin davranışları arasında
çok önemli derecede bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.
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10) ___________ , gerçekleşmesinde uyarıcının ve uyarıcılara maruz kalan bireyin
yapısının önemli olduğu, çok farklı uyarıcılar arasında bir uyarıcıya odaklanmayı mümkün
kılan faaliyettir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Algılama
b) Dikkat Etme
c) Maruz Kalma
d) Yorumlama
e) Bilinçaltı Algılaması

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) c, 4) b, 5) c, 6) c, 7) a, 8) e, 9) e, 10) b
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4. ÖĞRENME VE HAFIZA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. ÖĞRENME VE HAFIZA
4.1. Öğrenmenin Tanımı ve Bileşenleri
4.2. Öğrenmenin Oluşumu ve Öğrenme Teorileri
4.2.1. Davranışsal Öğrenme Teorileri
4.2.2. Bilişsel Öğrenme
4.3. Hafıza
4.3.1. Hafızada Bilgi İşleme Süreci
4.3.2. Hafıza Sistemleri
4.3.3. Hafızanın Çalışma Sistemi ve Geliştirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Öğrenme nedir? Tüketicilerin
pazarlamacılar açısından faydaları nelerdir?
2.

öğrenme

süreçlerinin

incelenmesinin

Sizce öğrenme süreci, kaç farklı şekilde gerçekleşebilir? Anlatınız.

3.
Hafızamız, günlük hayatımızda karşılaştığımız her nesne ya da olayı
kaydedebilir mi? Bu pazarlamacılar için ne ifade eder? Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Öğrenmenin tanımı ve
bileşenleri

Öğrenme süreçleri ve bileşenleri
açısından detaylı bilgi sağlamak

Öğrenme kavramı ve
bileşenlerini tanımak ve
tartışmak yolu ile
geliştirilecektir.

Öğrenmenin oluşumu
ve öğrenme teorileri

Öğrenme teorilerine dair bilgi
edinmek

Teorileri, çeşitli örnekleri ile
birlikte tartışmak vasıtasıyla
elde edilecektir.

Hafıza

Hafıza ve hafıza süreçlerine dair
detaylı bilgi sahibi olunmasını
sağlamak

Hafıza ve hafıza süreçlerini,
çeşitli örnekleri ile birlikte
tartışmak vasıtasıyla elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•Klasik koşullama
•Edimsel koşullama
•Bilişsel öğrenme
•Duyusal hafıza
•Kısa süreli hafıza
•Uzun süreli hafıza
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Giriş
Tüketici davranışlarında öğrenme konusu dikkatle ele alınması gereken başlıklar
arasındadır. Bu, öğrenmenin, tüketicilerin sergilediği davranışların ve satın alma kararlarının
kalbini oluşturmasından kaynaklanmaktadır.
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4.1. Öğrenmenin Tanımı ve Bileşenleri

Öğrenmenin nasıl meydana geldiğiyle ilgili psikologların anlaştığı tek bir nokta
olmaması nedeniyle, öğrenmenin tanımında da genel kabul gören bir tanımlama ortaya
konulması zordur. Bu nedenle öğrenme, pek çok farklı yolla tanımlanmaktadır.
Geniş anlamda bakıldığında, elde edilen deneyimlere bağlı olarak insanların
yetenekleri ve davranışlarında meydana gelen göreceli olarak kalıcı değişiklikler öğrenme
olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama bakış açısına göre ise, öğrenme bireylerin satın alırken ve
tüketirken elde ettiği, gelecekteki davranışlarını şekillendirebilecek bilgilenme ve
deneyimleme süreci olarak ifade edilmektedir. Öğrenme, sürekliliği olan bir süreçtir ve
kişinin bilgi altyapısının gelişmesine ve değişmesine bağlı olarak güncellenmeye devam
etmektedir. İnsanlar okurken, tartışırken, gözlemlerken, düşünürken elde ettikleri yeni
bilgilerin veya gerçek deneyimlerin bir sonucu olarak, öğrenme süreci de gelişmektedir ve
değişmektedir. Yeni elde edilen bilgiler ve kişisel deneyimler, kişinin gelecekteki benzer
durumlar için nasıl tepki vereceğine/davranacağına ilişkin temel oluşturmaktadır.

4.2. Öğrenmenin Oluşumu ve Öğrenme Teorileri

Tüketici öğrenmesi pek çok yolla gerçekleşebilmektedir. Öğrenmenin gerçekleşmesi
için, kişinin deneyimi doğrudan yaşaması gerekmemekte, bunun yanı sıra diğer insanları
gözlemleyerek de öğrenme oluşabilmektedir. Hatta zaman zaman istenmeden ve farkına
varmadan da dış uyarıcılara maruz kalarak öğrenme gerçekleşebilmektedir. Henüz tatmin
edilmemiş ihtiyaçlar ve belirli bir amaç içerisinde olma durumu öğrenmeyi
hızlandırabilmektedir. Örneğin; spor yaparken iyi bir spor ayakkabısının gerekli olduğunu
biliyorsak ve mevcut ayakkabıdan istenilen performans elde edilemiyorsa karşılanmamış bir
ihtiyaç söz konusudur. Bu durumda birey daha iyi bir spor ayakkabısı ihtiyacını karşılamak
için öğrenmeyi çeşitli şekilde gerçekleştirebilecektir. İhtiyacı olan ayakkabıyı almak için
mağazaları gezerek, ürün kataloglarını inceleyerek, internette araştırma yaparak veya arkadaş
çevresinden fikirler alarak bilgi toplanabilir. Bu tarz bir öğrenme bilinçli öğrenmedir. Fakat
öğrenmenin bir diğer boyutu ise öğrenmenin tesadüfî olarak gerçekleşebileceğidir. Çok fazla
bir çaba sarf etmeden veya kazara öğrenilen bilgiler olabilir. Örneğin, televizyon
reklamlarında ve açık alanlarda görülen çeşitli reklamlardan tanıtılan ürünle ilgili istenmese
de bilgi sahibi olunabilir.
Tüketicilerin öğrenmesi, bir ürün logosu gibi bir uyarıcı ile buna ilişkin bir yanıtın bir
araya getirilmesi gibi bir süreç ile gerçekleşebileceği gibi, daha karmaşık bilişsel aktivitelerin
gerçekleştirilmesine kadar çeşitlilik göstermektedir.
Öğrenme sürecini açıklamak için bazı teoriler geliştirilmiştir. Bu teoriler, çeşitli
durumlar arasında tüketicinin nasıl öğrendiğini anlamamıza yardım etmektedir. Ancak
insanların nasıl öğrendiğiyle ilgili tek bir evrensel teori bulunmamaktadır. Çoğunlukla dikkate
alınan iki genel öğrenme teorisi bulunmaktadır: Bunlar Davranışsal Öğrenme ve Bilişsel
Öğrenme başlıkları altında gruplanmaktadır.
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Davranışsal öğrenme teorileri, öğrenmeyi, uyarıcılara karşı gözlemlenebilir yanıtlar
verilmesi şeklinde ele alırken, bilişsel öğrenme teorileri, öğrenmeyi zihinsel süreçlerin bir
fonksiyonu olarak görmektedir. Öğrenme teorilerinin temelleri farklı olmasına rağmen,
birbirlerini tamamlayıcı durumdadırlar yani birbirleriyle çatışır durumda değildirler. Her teori
farklı bakış açılarına göre öğrenmenin farklı tiplerini açıklamaktadır. Temel öğrenme
ilkelerinin, daha önce de belirttiğimiz gibi pek çok tüketici satın alma sürecinin kalbini
oluşturması nedeniyle, bu teorilerin iyi şekilde anlaşılması öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini
anlamak açısından önem taşımaktadır.

4.2.1. Davranışsal Öğrenme Teorileri

Davranışsal öğrenme teorileri, dış kaynaklara ve olaylara yönelik sergilenen yanıtların
bir sonucu olarak öğrenmenin gerçekleştiğini varsaymaktadır. Davranışsal öğrenme, bazen
etki-tepki öğrenmesi olarak da ifade edilmektedir. Davranışsal öğrenme teorilerini
destekleyen psikologlar, kişinin dâhili düşünme sürecine odaklanmamaktadırlar. Bunun
yerine, kişinin zihnini “kara kutu-black box” olarak düşünmekte ve davranışın
gözlemlenebilir bölümüne vurgu yapmaktadırlar. Bu görüşe göre dış dünyadan bu kara
kutunun içine giren uyarıcılar, kara kutudan bu uyarıcılara yönelik tepkilerin çıkmasını
sağlamaktadır. Şekil 4.1’de, kara kutu yaklaşımı özetlenmektedir: Kara kutu diye adlandırılan
bölümde, dışarıdan gelen uyarıcılara (girdi) karşı tüketici zihninde meydana gelen karmaşık
olaylar, duygular, düşünceler ifade edilmektedir. Burada meydana gelen olaylar, düşünceler,
duygular neticesinde bir tepki (çıktı) oluşur. Kara kutu modeli olarak ifade edilen bu modelde,
Şekil 1’de görüleceği üzere uyarıcı-tüketici kara kutusu-tepki aşamaları yer almaktadır.

Şekil 4.1: Tüketicinin Kara Kutusu
Davranışsal öğrenmenin pazarlamayla son derece ilişkili iki türü; klasik (tepkisel)
koşullama ve edimsel (araçsal) koşullama olarak sınıflandırılmaktadır. Bundan sonraki
bölümde bu alt başlıklar incelenmektedir.

4.2.1.1. Klasik Koşullama / Tepkisel Koşullama

Klasik koşullama, istenen tepkiyi öğretmek amacıyla bir koşullu uyarıcı ile bir
koşulsuz uyarıcı arasındaki bir bağlantının şekillendirilmesini içermektedir. Tanım olarak
ifade etmek gerekirse; klasik koşullama; bir uyarıcı ile ona verilen yanıt arasındaki ilişkiyi
kullanarak, farklı bir uyarıcı ile aynı yanıtı elde etmeye yönelik süreç olarak
tanımlanabilmektedir. Bir Rus psikolog olan Ivan Pavlov, klasik koşullamayı ilk tanımlayan
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ve öğrenmenin nasıl meydana geldiğine yönelik genel bir model sunan kişidir. Pavlov,
hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirerek öğrenme modelini geliştirmiştir. Pavlov,
deneyinde, normalde köpeklerde salya salgılanmasına neden olduğu bilinen bir uyarıcı ile,
normalde nötr olan yani köpeklerin salya salgılamasına neden olmayan bir uyarıcıyı (bir zil)
eşleştirerek klasik koşullamayla öğrenmeyi gerçekleştirmiştir. Normalde köpekler için bir et
parçası koşulsuz bir uyarıcıydı ve köpeklerde doğal olarak salya salgılamasına neden
olmaktaydı. Pavlov deneylerinde, başlangıçta salya salgılamasına neden olmayan bir zil
kullanarak köpeğe et parçası ile zil arasındaki ilişkiyi öğretti ve sonrasında köpek sadece zil
sesini duyduğunda salya salgılamaya başladı. Bu ilişkiyi öğretirken, zil sesi ile yemek
arasındaki bağı şekillendirmek için, Pavlov köpeğe yemek vermeden hemen önce bir zil ile
seslenmiştir. Zil sesini takiben hemen bir et parçası vermiş ve bu durumu yeterli sayıda tekrar
etmiştir. Belirli bir süre sonra, köpek sadece zil sesini duyduğunda, yemek geleceğini
düşünerek salya salgılamaya başlamıştır. Yani zil sesi (koşullu uyarıcı) ile et parçası
(koşulsuz uyarıcı) arasında eşleştirme gerçekleşmiştir.
Pavlov’un ortaya koyduğu klasik koşullama, irade dışı gerçekleşmektedir. Özünde,
açlık, susuzluk ve diğer temel dürtülere neden olan görsel ve kokusal ipuçlarına
dayanmaktadır. Şekil 4.2, klasik koşullamanın nasıl gerçekleştiğini özetlemektedir:

Şekil 4.2: Klasik Koşullama
Tüketici davranışı çerçevesinde nötr bir uyarıcı tanınmış bir marka sembolü de
olabilir. Microsoft’un pencere ikonu, Apple’ın elma işareti teknolojiyi, teknolojide üstünlüğü
ve iyi performans sağlayan sistemi ifade etmektedir. Koşullu uyarıcı da yeni bir ürün piyasaya
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sürüldüğünde kullanılan marka sembolü eğer tüketicinin güvendiği bir markaya ait ise yeni
ürüne de güvenme yönünde bir davranış sergileme söz konusu olabilecektir. Klasik
koşullama, daha karmaşık tepkilerde de benzer etkilere sahip olabilmektedir. Güvenilir,
bilindik bir markanın çıkaracağı yeni bir ürünün pazarda tutunması ve yayılması daha kolay
olabilecektir. Öğrenilmiş bir davranış (güvenilir bilindik marka) yeni bir davranışı (yeni
ürünün yayılımı) kolaylaştırmaktadır. Bu da klasik koşullamanın genellenebilir olma
özelliğini yansıtmaktadır. Ancak bir markada genellenebilir olma özelliği markanın kendi
içerisinde gerçekleşirken, ilgili markanın diğer markalardan farklılıklarını ortaya koyabilmesi
de gerekir. Bu durum klasik şartlanmanın ayırt edilebilir özelliği ile ilgilidir. Bu ayırt
edilebilir özellikler, renk, koku, logo, marka ismi, yazı karakteri, ürün kalitesi vb. pek çok
özellik olabilir. Bir markanın ayırt edilebilir özelliği ne kadar fazla ise ilgili marka diğer
markalardan o kadar farklılaşabilecektir. Isırılmış bir elma gördüğümüzde Apple markasının
akla gelmesi, Yapı Kredi Bankası’nın sevimli mor yaratıklarını (vada) gördüğümüzde Yapı
Kredi Bankasının akla gelmesi, Arçelik’in Çelik karakterini gördüğümüzde Arçelik
markasının akla gelmesi klasik koşullama yolu ile öğrenmeye örnek gösterilebilir. İlk defa bu
markaları gördüğümüzde belki bizler için pek bir anlam ifade etmemekteler ancak tekrarlar
vasıtası ile ilgili logolar, maskotlar vb. özellikler bizlere doğrudan doğruya markayı
hatırlatırlar. Bu da klasik koşullamanın oluşabilmesi için tekrarlama işleminin yapılması
gerektiğini ortaya koymaktadır.
Klasik koşullanma altında eşleştirmeyi gerçekleştirmek ve davranışları şekillendirmek
için uyarıcılara yönelik dört ilkenin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bunlar;
tekrarlama, yakınlık, ihtimal, örtüşme şeklinde sıralanabilir.

Tekrarlama: Bir koşulsuz uyarıcı ile bir koşullu uyarıcının eşleşme
sıklığıdır. Koşullu uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının eşleşme sıklığı arttıkça daha hızlı öğrenme
meydana gelmektedir.

Yakınlık: Uyarıcıların zamansal olarak birbirine yakınlığını ifade etmektir.
Koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcıya zaman olarak yakın sunulduğunda öğrenme daha hızlı
meydana gelmektedir. Pavlov’un deneyinde köpek, koşullu uyarıcı olan zil ve koşulsuz
uyarıcı olan et parçası ile aynı anda sayılabilecek kadar kısa bir süre farkla karşı karşıya
gelmiştir. Eğer zil daha erken veya daha geç çalınsaydı, zil ile et parçası arasında bağ kurmak
köpek için zor olacaktı.

İhtimal: Klasik koşullanmada öğrenmenin kolay ve hızlı bir şekilde
gerçekleşebilmesi için koşullu uyarıcının, koşulsuz uyarıcıdan önce sunulmuş olması
gerekmektedir ve koşullu uyarıcı sunulduğunda, ardından bir koşulsuz uyarıcının geleceği
öngörülebilmelidir. Pavlov’un deneyinde koşullu uyarıcı olan zil, koşulsuz uyarıcı olan et
parçasından önce sunulmuştur.

Örtüşme: Klasik koşullanma sürecinde, koşullu uyarıcı ile koşulsuz uyarıcı
arasındaki eşleşmenin gerçekleşebilmesi için, bu iki uyarıcının birbiriyle anlamlı ve tutarlı
şekilde bağlantılı olması gerekmektedir. Koşullu ve koşulsuz uyarıcılar, koşullanma sürecinde
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yer alan elemanlar ve bilgilendirici ipuçlarının birbirleri ile tutarlı olması, uyarıcılar
arasındaki işbirliğinin kurulmasında önemlidir. Pavlov’un deneyinde, zil ile et parçası
arasında bir uyum söz konusudur.
Ürünleri değerlendirmemiz genellikle satın almalar sonucu elde edilen tecrübeler
neticesinde gerçekleşmektedir. Bu durum da bir başka davranışsal öğrenme teorisi olan
edimsel koşullanma ile açıklanmaktadır.

4.2.1.2. Edimsel Koşullama / Araçsal Koşullama

Edimsel koşullama teorisi, olumlu çıktılar üreten davranışları yapmayı ve olumsuz
çıktılar üreten davranışlardan kaçınmayı öğreten bir teoridir. Arzu edilen davranışın, davranışı
destekleyen/teşvik eden pozitif bir çıktı ile ödüllendirilmesini içermektedir. Edimsel
koşullama teorisi, tüketicilerin denemeler ve yanılmalar aracılığıyla, arzu ettikleri çıktıları
üretecek belirli davranışları keşfederken öğrenmenin meydana geldiğini varsaymaktadır.
Edimsel koşullama ile en yakın ilişkilendirilmiş isim Amerikalı psikolog Burrhus Frederic
Skinner’dır. Pavlov gibi Skinner de hayvanlar ile çalışarak kendi öğrenme modelini
geliştirmiştir. Skinner’in koşullanma aktivitelerinde, deneklerin, arzu edilen davranışları
sergilemesi için onları ödüllendirerek edimsel koşullamaya bağlı öğrenme gerçekleştirilmiştir.
Skinner’ın deneylerinde, fare, güvercin gibi küçük hayvanlar, dokundukları zaman
yiyeceğe ulaşacakları şekilde tasarlanan kaldıraç ve gagalama anahtarı gibi özel bir
mekanizmayla donatılmış “Skinner’ın Kutusu” denilen kutuya yerleştirilmiştir. Eğer bu
hayvanlar uygun hareketleri yaptıkları takdirde (yani kumanda kollarını veya seçilmiş
anahtarlara basarlarsa), yiyecek alacaklardı (ödüllendirme/teşvik). Başlarda, güvercinler ve
fareler, kutunun içinde, yanlışlıkla özel mekanizmaya vurup yemek parçaları ile
ödüllendirilinceye kadar ara vermeksizin başıboş dolaştırıldı. Kısa süre sonra, test hayvanları,
yemek parçaları aramak için yiyecek dağıtan mekanizmayı manipüle etmeye/çalıştırmaya
başladılar. Skinner ve onun düşüncesini destekleyen diğer araştırmacılar, bu basit öğrenme
modeli ile güvercinlere pin-pon oynama ve dans öğretmenin de dâhil olduğu çeşitli şaşırtıcı
öğrenme faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir.
Şekil 4.3, edimsel koşullamanın oluşumunu göstermektedir:
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Şekil 4.3: Edimsel Koşullama
Edimsel koşullama çeşitli yollarla gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar olumlu
pekiştirme, olumsuz pekiştirme ve cezalandırma şeklinde olabilmektedir. Edimsel
koşullamada bir ödül elde etmek veya bir cezadan kaçınmak için araçlar kullanılmaktadır. Bu
yollara ilişkin gerçekleşen işlemler aşağıda belirtilmiştir:

Olumlu pekiştirme, eğlence, haz, rahatlama veya birikim gibi tatmin edici
sonuçlar ile davranışın cesaretlendirilmesidir. Çevrenin, bir kişinin yaptığı davranışa karşı
olumlu pekiştirme sağlaması durumunda, kişinin verdiği yanıt kuvvetlenir ve kişi uygun
davranışı öğrenir. Örneğin bir parfüm markasını kullanan kadın çevresinden olumlu sözler
duyması durumunda, daha sonraki süreçte bu ürünü kullanarak arzu ettiği tepkiyi almayı
öğrenecek ve satın alımlarında söz konusu parfümü satın alma ihtimali yüksek olacaktır.
Pazarlamacılar arzu edilen tüketici davranışını oluşturacak ve destekleyecek diğer ödüller ve
cazibeli faydalar teklif ederek tüketicinin koşullanmasını sağlayabilirler.

Olumsuz pekiştirme, yine bir yanıtın ortaya çıkmasını kuvvetlendirir ve kişi
yine uygun bir davranışı öğrenmektedir. Bir davranışın sıklığını arttırmak veya satışları
canlandırmak için bazı aksi/ters durumların kaldırılması veya rahatlatılması ile oluşturulabilir.
Örneğin; reklamlarda kırışık bir cilde sahip olan bir modelin kullanılması ile cilt kremini
almak için tüketiciler teşvik edilmeye çalışılır. Reklamlardaki korku unsurları da olumsuz
pekiştirmeye örnektir. Hayat sigortası, deprem sigortası ürünlerinde tüketici olumsuz
pekiştirme kullanılarak satın alma davranışına teşvik edilir. Bu durumlarda aslında tüketici
tanıtılan ürünü kullanarak olumsuz sonuçlardan sakınmak için satın almaya teşvik edilir.
Olumsuz pekiştirme, cezalandırma ile karıştırılmamalıdır.

Cezalandırma da yine bir koşullama olarak kullanılmaktadır. Cezalandırma,
tekerrür edecek belirli bir tepki ihtimalini azaltacak, istenmeyen yanıtların/tepkilerin sıklığını
düşüren caydırıcı bir sonuçtur. Hoş olmayan durumlardan kaçınmak amacıyla belirli şeyleri
yapmaya yönlendiren cezalandırma, hoş olmayan olayları bir yanıtın takip etmesi durumunda
meydana gelmektedir. Ceza, sonuçları olumsuz olacak davranışların yapılmasında cesaret
kırıcı unsurdur. Örneğin park cezaları, olumsuz pekiştirme değil, bireylerin uygunsuz park
etmelerini engellemek içindir. Benzer şekilde, ağır bir parfüm kokusu olan bir kadının,
arkadaşları tarafından alay konusu olması, sonraki süreçte bunu yapmamasını kişiye
öğretebilir. Bu kişilerin davranışlarının tekrar etmemesini zor yolla öğretmektedir.
Tüketici pazarında edimsel koşullama ile ilgili üzerinde önemle durulması gereken
konu tüketiciye verilen mesajın düzenli ve tekrarlayan aralıklarla, sıklıkla ya da kesintisiz
verilmesi gerekliliğidir. Seyrek ya da düzensiz aralıklarla verilen mesajlar tüketiciler üzerinde
uzun süreli etki bırakmayacak ve kalıcı değişikliklere yol açmayacaktır. Örneğin
hipermarketlerde yapılan indirimlerin seyrek veya düzensiz olması, edimsel bir davranışın
oluşmasını zorlaştıracaktır. Hâlbuki düzenli ve tekrarlayan bir aralıkla indirimlerin yapılması
edimsel davranışı kolaylaştıracaktır. Örneğin, her Salı günü sebze reyonunda indirim olması,
her Perşembe günü et reyonunda indirim olması insanların bu günler içerisinde sebze ve et
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satın alımlarını artıracak ve edimlerinde uzun süreli ve kalıcı bir değişikliğin oluşmasına
neden olacaktır.
Ödül ne kadar büyükse ve davranışın ne kadar çabuk arkasından verilirse, davranışın
pekişme ve tekrarlanma ihtimali o kadar artacaktır. Benzer şekilde indirim fırsatının satın
alma noktasında yapılmasındaki etki ile satın alma sonrası posta yoluyla indirim yapılması,
yani tüketicinin beklemesi hâlindeki etki farklıdır. Örneğin giyim ürünlerinde %70 indirim
yapılması, iki alana bir bedava ürün verilmesi vb. uygulamalar satın alma davranışlarımızda
değişiklik yapacaktır.
Edimsel koşullama, klasik koşullamadan çeşitli açılardan farklılaşmaktadır:

Klasik koşullama iki uyarıcının eşleşmesini içerirken, edimsel koşullamada
öğrenen kişi arzu edilen davranışı sergilemesine bağlı olarak ödül aldığı bir öğrenmeyi içerir.

Klasik koşullamada tepki istemsiz ve bariz şekilde basit olmasına karşın,
edimsel koşullama, bir amaca ulaşmak için yapılır ve daha karmaşık olabilmektedir.

Klasik koşullamada süreç, öncül uyarıcılara bağlı olarak şekillenmektedir.
Edimsel koşullamada ise davranışlardan elde edilen sonuçlar aracılığıyla süreç şekillenmekte
ve öğrenme gerçekleşmektedir. Edimsel koşullamada, diğerlerinden daha cazip çıktıları üreten
belirli davranışların keşfedilmesi söz konusudur.

Klasik koşullamada öğrenme, birbirini takip eden ve tekrarlayan uyarıcılar
aracılığıyla olurken, edimsel koşullamada öğrenme, denemeler aracılığıyla meydana
gelmektedir. Bireyin bir davranışını bir ödül takip ettiğinde, sonraki süreçte birey büyük
ihtimalle bu davranışını tekrarlayacaktır. Diğer yandan, bireyin davranışı cezalandırıldığı
zaman, birey yeni yanıtları (davranışları) deneyecek ve uygun ödülü elde edene kadar bunları
test edecektir.

Klasik koşullamada uyarıcı ikamesi varken, edimsel koşullamada yanıt
ikamesi söz konusudur. Yani klasik koşullamada, arzu edilen tepkinin oluşturulmasında farklı
uyarıcı alternatiflerinin sunulabilmesi mümkün iken, edimsel koşullamada uyarıcılar aynı
kalmakta ve arzu edilen yanıtlar çeşitlenebilmektedir. Pavlov’un deneyi düşünüldüğünde,
klasik koşullama ile salya salgılamasını öğretebilmek için zil yerine farklı araçlar uyarıcı
olarak kullanılabilirdi. Skinner’in deneyinde ise yemek ile ödüllendirmenin gerçekleşebilmesi
için kutuda yer alan uyarıcılar aynı bırakılıp, kumanda kolunun hareket ettirilmesi (arzu
edilen yanıt) yerine farklı alternatiflerin kullanılması mümkündü.
Klasik ve edimsel koşullama önemli bir açıdan benzerlik göstermektedir. Öğrenmenin
bu iki modeli de, algılama, düşünme, akıl yürütme gibi zihinsel süreçleri gözardı etmektedir.
Öğrenen kişiler pasiftir ve durumun doğasını değerlendirmek için hiçbir girişimde
bulunmazlar. Yani koşullama modellerinde, öğrenenlerin düşünmedikleri, sadece basitçe
davrandıkları varsayılmaktadır. Etkiye karşılık zihinsel süreçler söz konusu olmadan bir
tepkinin oluştuğu varsayımı söz konusudur.
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4.2.2. Bilişsel Öğrenme

Tüketici öğrenmesinin tamamı, denemeler ve tekrarlanmaların sonucu olarak meydana
gelmemektedir. Öğrenmenin önemli bir bölümü tüketicilerin düşünmesinin ve problem
çözmesinin bir sonucudur. Davranışsal öğrenme teorilerinden farklı olarak, bilişsel öğrenme
teorisi, kişinin zihinsel süreçlerinin önemine vurgu yapan bir yaklaşımdır ve temelinde
karmaşık zihinsel aktiviteler bulunmaktadır. Bu bakış açısında, insanlar, dış dünyadaki
bilgileri aktif şekilde kullanan bir problem çözücü olarak görülmektedir ve öğrenme sürecinde
yaratıcılığa ve sezgilere vurgu yapılmaktadır. Bilişsel öğrenme, insanların, amaca dönük,
problem çözücü ve bilgi işleyici olduğunu kabul eden bir teoridir ve yaptıklarımız değil
düşündüklerimiz önemli kabul edilmektedir.
Bilişsel öğrenme, çok basit bilgi elde edilmesinden çok karmaşık yaratıcı problem
çözmeye kadar değişebilmektedir. Bireyler çevreden elde ettikleri bilgiler ile deneyimlerini
birleştirerek öğrenmeyi gerçekleştirip sorunlarına çözüm bularak sonuca varacak ve
davranışlar geliştireceklerdir.
Tüketiciler de bir ürün almaları durumunda problem çözücü konumunda
olmaktadırlar. Problemlerini çözmek ve karara varmak için bilgi toplar, gözlem yapar,
değerlendirmeler de bulunarak zihinsel anlamda aktif sayılan süreçlerden geçerler.
Bilişsel öğrenme teorisi, pekiştirmenin/tekrarlamanın rolünü ve önemini kabul
etmektedir. Ancak edimsel koşullanmadan farklı olarak, davranış meydana gelmeden
önce/sonra bir ödüllendirme olmamaktadır. Bilişsel öğrenmede, öğrenenler, başlamadan önce
amaçlarını (ödül) anlamakta ve gerçekleşmesini beklemektedirler. Ayrıca, bilişsel öğrenme
teorisi, inanışlarımız, değerlerimiz, tutumlarımız, beklentilerimiz, sezgilerimiz, anlamalarımız
ve niyetimiz gibi subjektif/öznel deneyimin önemini de kabul etmektedir.
Bilişsel öğrenme teorisinin önemli bir türü model alarak (gözlemleyerek) öğrenmedir.

4.2.2.1. Model Alarak Öğrenme / Gözlemleyerek Öğrenme

Psikologların model alma veya gözlemleyerek öğrenme (ayrıca temsili öğrenme olarak
da adlandırılmaktadır) olarak adlandırdığı öğrenme türü, öğrenmenin güçlü bir biçimidir.
Model alarak öğrenmede, öğrenme için tüketicilerin doğrudan deneyimini ödüllendiren veya
cezalandıran teorilerin yeterli görülmediği bir bakış açısı bulunmaktadır. Bu öğrenme,
kişilerin, diğer insanların davranışlarının çıktılarını gözlemlediğini ve onları kendi
davranışlarına uyarlayabildiğini varsaymaktadır. Diğer insanların davranışları ve bu
davranışların sonuçları gözlemlenerek bireylerin öğrenme süreçleri oluşmaktadır. Örneğin,
ünlü sanatçıların rol model alınarak onlara benzeme çabası, bir erkek çocuğun babasına
benzeme çabası vb.
Model alarak öğrenme karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte, insanlar, hafızalarında
gözlemlerini saklarlar, bunları bilgi olarak toplarlar ve sonrasında yapacakları davranışlara
rehber olacak noktalarda bu bilgileri kullanırlar. Model alarak öğrenmenin gerçekleşmesi için
belirli durumların var olması gerekir. Bunlar;
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Tüketicilerin dikkatleri ve tutumları, caziplik, yeterlik, durum veya benzerlik
nedenlerini içeren uygun modellere yönlenmiş olmalıdır ve tüketici kendini benzetmek
istemelidir.


Tüketiciler, modelin söylediği veya yaptığı şeyleri hatırlamalıdır.



Tüketiciler, eylemlerdeki bu bilgileri dönüştürmelidir.



Tüketiciler, bu eylemleri yürütme motivasyonuna, isteğine sahip olmalıdır.

Model alarak (gözlemleyerek) öğrenmenin aşamaları Şekil 4.4’te özetlenmektedir:

Şekil 4.4: Model Alarak Öğrenme Süreci
İnsanların rol modelleri, genellikle görünüş, başarı, yetenek, hatta sosyal sınıf
açısından takdir ettikleri insanlardır. Örneğin çocukların öğrendikleri sosyal davranışların
çoğu ebeveynlerini gözlemlemelerinden kaynaklanmaktadır. Pazarlamacılar da reklamlarda
veya tanıtımlarda ünlü kişilerin kullanılması yönünde tercihlerini kullanırlar. Eğer bir genç,
bahsi geçen ürünün ünlü bir kişi tarafından kullanıldığını görürse, o ürünü satın almak
isteyecektir. Bunun nedeni ise, o kişi gibi olma isteğinden kaynaklanmaktadır.
İnsanların diğerlerinin davranışlarını taklit etme eğilimi, negatif etkilere de sebep
olabilmektedir. Televizyon programlarının ve filmlerinin çocuklara şiddeti öğretmesi
muhtemeldir. Çocuklar, izledikleri TV programlarındaki “model”ler aracılığıyla (örn. çizgi
kahramanlar) saldırganlığın yeni metotlarına maruz kalabilmektedirler. Daha sonraki bir anda,
çocuk sinirlenmeye başladığı zaman, bu çizgi kahramanların davranışlarını taklit
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edebilecektir. He-Man, Pokemon, Gormiti, Bakugan vb. çizgi film kahramanları bu duruma
örnek olarak verilebilir.

4.3. Hafıza

Hafıza, öğrenme için kritik bir öneme sahiptir. Bilgi elde etme ve bu bilgiye ihtiyaç
duyulduğunda kullanılabilir olacak şekilde depolayan bir sistem olarak tanımlanan hafızaya,
kısaca öğrenilmiş bilgi deposu demek yanlış olmayacaktır. Hafızanın tanımını pazarlamacı
bakış açısıyla yaparsak; tüketici hafızası, ürünler/hizmetler, alışverişler ve tüketim
deneyimleri hakkındaki bilgilerin yer aldığı kişisel bir depodur. Özü itibariyle hafıza
tüketicilerin daha önceki bilgilerini yansıtmaktadır. İnsan hayatı boyunca öğrendiği, tecrübe
ettiği, yaşadığı tüm bilgilerin saklandığı yerdir. İnsan yaşadığı sürece bu saklama işlevi devam
etmektedir.
İnsanlar, düşünceleri, deneyimleri ve değerlendirmeleri hakkındaki tüm bilgileri
depolamakta ve hatırlamaktadır. Yıllar sonra bile doğru ipuçlarının tetiklemesiyle, bu bilgiler
tekrar hatırlanabilir ve kullanılabilir duruma getirilebilmektedir. İpucu sayısı ne kadar fazla
ise bilgilerin hatırlanabilir olması da o kadar kolay olacaktır. Hatırlamayı kolaylaştırabilmek
için mümkün olduğunca fazla ipuçlarına yer vermek gerekecektir. Bir markanın hatırlanabilir
olmasını sağlamak için, marka ismi, logosu, mottosu hatırlamayı kolaylaştırıcı unsurlar
arasında sayılabilir. Ya da İngilizce bir kelimeyi ezberlerken o kelimeyi hikâyeleştirebilirsek,
ilgili kelimenin daha çabuk hatırlanmasını sağlamış oluruz.
Tüketiciler açısından, özellikle markalar, ürünler, hizmetler ve işletmeler hakkında,
ürünler veya hizmetlerin özellikleri; bunları nerede-nasıl-ne zaman satın aldığımız ve
kullandığımız ve onlardan hoşlanıp hoşlanmadığımız (değerlendirme) gibi bilgiler hafızayı
oluşturan unsurlar arasındadır. Bütün bu bilgiler geri çağırma işlemini kolaylaştırıcı ipuçları
olarak kabul edilebilir.

4.3.1. Hafızada Bilgi İşleme Süreci

Hafıza, bir bilgi işleme süreci olarak dikkate alınmaktadır. İnsan hafızası, bilgi
işlemenin merkezidir. Beyin/zihin bir bilgisayarın çalışma sistemi ile benzerlik
göstermektedir: veri girer, işlenir ve düzeltme yapılıp şekillendirilerek daha sonra kullanılmak
için çıkar. Tüketiciler; özellikler, markalar, markalar arası karşılaştırmalar veya bu faktörlerin
bir kombinasyonu aracılığıyla ürün bilgilerini işlemektedir. Bu özellikler ve kullanılabilir
alternatiflerin sayısı, bilgi işlemenin yoğunluğunu veya derecesini etkilemektedir. Ayrıca,
yüksek biliş yeteneğine sahip tüketiciler, daha düşük biliş yeteneğine sahip tüketicilere göre
daha fazla ürün bilgisi elde ederler ve daha fazla ürün özelliği ve alternatifini dikkate alırlar.
Hafızada bilgi işleme sürecinde bazı işlemler söz konusudur. Şekil 4.5’te bu hafıza süreci
özetlenmiştir. Hafıza sürecinde, harici girdiler, kodlama, depolama ve bulup getirme işlemleri
yer almaktadır.
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Şekil 4.5: Hafıza Süreci
Yukarıdaki işlemleri kısaca özetlemek gerekirse; kodlama aşamasında, sisteme bir
yolla giren bilgi fark edilecektir. Depolama aşamasında, hafızada mevcut olan bilgiler ile
bütünleştirilecek ve ihtiyaç duyulana kadar depoda muhafaza edilecektir. Bulup geri getirme
sırasında, arzu edilen bilgiye erişim sağlanmakta ve kullanılmaktadır.

4.3.2. Hafıza Sistemleri

Bilgileri analiz etme aşamalar hâlinde gerçekleştiğinden, bilginin tutulduğu hafızada
ayrı ve ardı ardına olan depoların/sistemlerin olduğuna inanılmaktadır. Temelde üç ayrı hafıza
sistemi bulunmaktadır. Bunlar; duyusal hafıza, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza olarak
sıralanabilir.

4.3.2.1. Duyusal Hafıza

Duyusal hafıza, duyular aracılığıyla elde edilen bilgileri depolamaktadır. Bu hafızada,
duyulardan elde edilen deneyimler geçici olarak yer almaktadır. Duyusal hafıza, ilk
karşılaşmayla gelen verilere, büyük ölçüde algılanan objenin fiziksel niteliklerine (boyu,
rengi, hacmi gibi) dayanmaktadır. Duyusal hafıza, otomatik olarak çalışmaktadır. Eğer kişi
dikkatini duyusal depoya yönlendirirse, duyulardan elde ettiği/edeceği bilgilere yorumlamalar
dâhil olabilmektedir. Duyusal işlemeden sonra, veri girişi kısa süreli hafıza içine hızlı bir
şekilde geçmektedir.

4.3.2.2. Kısa Süreli Hafıza

Kısa süreli hafıza, gelen bilgilerin “kodlandığı” veya yorumlandığı hafıza bölümüdür.
Çalışma hafızası olarak da bilinen kısa süreli hafızada, mevcut bir durumda o anda işlenen
bilgiler depolanmaktadır. Kişilerin işlemek için kullanacağı bilgilerin kısa süreli hafızada yer
alması, bu hafıza sistemini oldukça önemli hâle getirmektedir. Bilgi ve duyuların
depolanmasında kısa süreli hafızanın iki temel karakteristiği önem taşımaktadır: Hafıza sınırlı
bir kapasiteye sahiptir ve kısıtlı bir zaman dilimi için bilgileri depolar. Öte yandan, kısa süreli
hafıza gerçekte depolama için kullanılmamaktadır. Sadece o anda işlenen bilgilerle
ilgilenmektedir. Ömürleri kısadır. Kullanılmadığı sürece kısa süre içerisinde hafızadan
kaybolabilir.
Mevcut bilgi parçalarının hafızada kalıcılığını artırmak ve uzun süreli hafızaya transfer
etmek amacıyla “Prova” olarak adlandırılan bir süreç dâhilinde, bilgiler sürekli zihinsel olarak
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tekrar edilmelidir. Eğer kısa dönemli hafıza prova sürecini yaşarsa, bilgi uzun süreli hafızaya
transfer edilecektir. Bu transfer süresi 2 saniyeden 10 saniyeye kadar zaman alabilmektedir.

4.3.2.3. Uzun Süreli Hafıza

Uzun süreli hafıza, organize edilen ve ayrıntılarıyla muhafaza edilen verilerin yer
aldığı bilgi deposudur. Bilginin sadece anlık olarak tutulduğu kısa süreli hafızadan farklı
olarak, uzun süreli hafıza göreceli olarak, daha uzun aralıkta bilgiyi muhafaza etmektedir.
Uzun süreli hafıza, sınırsız ve kalıcı depolama alanı olarak görülmektedir. Uzun süreli
hafızadaki bilgiler günlerce, haftalarca ve hatta yıllarca kalabilmektedir. Kavramlar, karar
kuralları, süreçler ve duygusal durumlar gibi sayısız bilgi tipini depolayabilmektedir. Bu
bilgiler, gelecekte kullanılmak için önceki bilgi işleme sürecinden gelen ve depolanan
bilgilerdir. Uzun süreli hafıza, depolanan tüm bilgileri temsil etmesine rağmen, hafızadaki her
şey tamamen erişilebilir durumda değildir.

4.3.3. Hafızanın Çalışma Sistemi ve Geliştirilmesi

Hafızanın, bilgi işlemeyi içeren öğrenmenin bir sonucu olarak meydana geldiğini daha
önce belirtmiştik. Hafızanın bilgiyi elde etmesinden bu bilginin kullanılır duruma getirilmesi
veya unutulmasına kadar geçen süreçte, farklı hafıza sistemlerinde farklı işlemler meydana
gelmektedir.

Şekil 4.6: Hafızanın Çalışma Sistemi
Şekil 4.6, hafızanın çalışma sistemini özetlemektedir. Bunları kısaca belirtmek
gerekirse; duyusal hafıza; maruz kalınan ve dikkat çekilme sırasında içeri alınan bilgiler ile
ilgilenmektedir. Kısa süreli hafıza; yorumlama ve uzun süreli hafızaya transfer edilecek
bilgilerin geçici olarak tutulmasıyla ilgilenmektedir. Uzun süreli hafıza ise; bilgilerin
depolanması ve karar süreçlerinde kullanılmak için geri getirilmesiyle ilgilenmektedir. Söz
konusu aşamalarda yer alan işlemler aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.
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Öncelikle tüm veriler, duyular aracılığıyla beynimize gelmektedir ve duyusal hafızada
hızlıca yer bulmaktadır. Ancak, duyular, sanki bir kameranın yaptığı gibi karşılaştığı herşeyi
hafızaya iletmemektedir. Onun yerine, her duyu bir parça bilgi almaktadır (koku, renk, şekil,
bir çiçeğin hissedilmesi gibi) ve bir anda algılananlar paralel olarak senkronize edilmektedir.
Hafızada bunlar tek tek birer resim olarak algılanmaktadır. Bu duyusal girdiler, sadece bir
veya iki saniye için beynin duyusal depolama bölümünde tutulmaktadır. Eğer bu bilgiler
işlenmezse, hızlıca kaybedilmektedir. İşlenecek bilgiler, kısa süreli hafızaya aktarılmaktadır.
Kısa süreli hafıza, gelen girdilerin işlenmesi ile meşgul olmaktadır. Bu hafıza, kısa bir süre
için girdiyi kategorize etmekte, işlemekte ve tutmaktadır. Eğer gelen girdiler, bizim için
önemli ise prova olarak bilinen bir tekrarlama süreci gerçekleşecektir. Prova sessiz bir şekilde
verinin zihinsel tekrarlaması ve diğer bilgilerle bağlantılarının kurulmasıdır ve kısa süreli
hafızadaki bilginin korunmasını sağlamaktadır. Provalandırılmış veri 2 ile 10 saniye içinde
uzun süreli hafızaya transfer edilmektedir. Prova edilmemiş veriler, 30 saniye veya daha kısa
sürede kaybedilmektedir. Veriler kısa süreli hafızada provalandırılıp işlenirken, bir yandan da
detaylandırıcı aktiviteler ve kodlamalar da meydana gelmektedir. Kısa süreli hafızada prova
edilen ve kodlanan bilgiler uzun süreli hafızaya transfer edilmektedir. Bu bilgiler yeniden
kullanılmak için geri getirilinceye kadar burada depolanacaktır.
Uzun süreli hafızada bilgiler, ipuçları veya başlıklar altında organize edilmekte ve
depolanmaktadır. Uzun süreli hafızada bilgiler, kişinin sonraki süreçte kullanılması için
beklemektedir. Kişi, bunları bulup geri getirme ile daha sonraki zamanlarda kullanabilecektir.
Bulup geri getirme, uzun dönemli hafızadan bilgileri iyileştirme/geri alma sürecidir.
Geri getirme, çoğu kez durumsal ipuçları aracılığıyla tetiklenmektedir. Uygun ipuçları
mevcutsa ve işlediğimiz bilginin yapısı ve şekli uygunsa, geri getirme basit olacaktır. Ancak,
eğer uygun veya efektif ipuçları bulunmuyorsa, söz konusu bilgi daha sonraki süreçte
hatırlanmayabilecektir. Hafızada depolanan bilgi parçaları için kullanılacak daha fazla ipucu,
daha sonrasında onların yeniden hatırlanmasını/getirilmesini kolaylaştırmaktadır. Ne kadar
fazla ipucu söz konusu ise hatırlamayı sağlamak da o kadar kolay olacaktır.
Bahsedilen süreçler, bir hafızanın genel çalışma sistematiğini ifade etmektedir. Bu
süreçleri etkileyen bazı aşamalar da söz konusudur. Bunlar; istifleme/bölümleme,
prova/tekrarlama, sirkülâsyon ve detaylandırma olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlar kısa
dönemli hafızayı etkilemek için veya uzun dönemli hafızaya bilgileri transfer etmenin
olabilirliğini arttırmak için önemli işlemlerdir. Hafızanın istenilen şekilde geliştirilmesi
pazarlamacılar tarafından önemle dikkate alınmaktadır.
İstifleme/Bölümleme
Geleneksel olarak, bireylerin çoğunun belirli bir anda kısa süreli hafızada 3 ile 7 parça
arasında bilgi parçası tutabildiği ileri sürülmektedir. Bir parça, bir birim olarak işlenen bir
grup öğedir. Hafızayı geliştirmek için bilgilerin en uygun büyüklükte sunulması
gerekmektedir.
Prova/Tekrarlama
78

İstifleme/bölümleme, bilginin kısa süreli hafızada kaybolma ihtimalini azaltırken,
Prova/tekrarlama bilginin uzun dönemli hafızaya transfer edilmesini etkilemektedir.
Tekrarlama, aktif ve sürekli olarak hatırlamaya çalışılan materyaller ile etkileşimli olma
durumunu ifade etmektedir.
Devir daim/Sirkülâsyon
Bilgi, devir daim süreci sırasında da uzun dönemli hafızaya transfer edilebilir. Bilgi ile
yeteri kadar karşılaşıldığı zaman kısa dönemli hafızada sirkülâsyon olmaktadır. Bu
sirkülâsyon süreci ile bilgiler uzun dönemli hafızaya geçebilmektedir. Ancak
prova/tekrarlama sürecinden farklı olarak, devir daim/sirkülâsyonda, kişinin bilgileri aktif
olarak hatırlaması gerekmemektedir.
Detaylandırma
Son olarak, eğer bilgi derin seviyede işlenirse yani detaylandırılırsa, uzun süreli
hafızaya aktarılabilecektir. Tekrarlama/prova sırasında bilgiler hatırlanmaya çalışılabilir.
Ancak bu her zaman efektif olmayan işleme tipidir. Örneğin, bir sınav için ezber yapılmaya
çalışılırsa, muhtemelen 2 veya 3 gün içinde öğrenilen şeylerin pek çoğu unutulacaktır.
Bilgilerin daha dayanıklı/kalıcı olması, yeni öğrenilen bilgilerin önceki bilgiler ve geçmiş
deneyimlerle ilişkilendirilip detaylandırılmasıyla mümkün olmaktadır.
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Uygulamalar
HAFIZANIN ÇALIŞMA SİSTEMİ VE PAZARLAMA

Çoğumuz hafızayı, beynimizin içinde bilgilerin saklandığı bir depo gibi algılarız. Oysa
bilim insanları hafızanın bundan çok daha karmaşık olduğu görüşündeler. Onlara göre hafıza
bir depodan çok bir işlemler zinciri. Zihnimizde gerçekleşen fark etme-kaydetme-hatırlama ve
unutmayla ilgili bölümlerden oluşan bir zincir. Örneğin kahve içtiğimiz porselen fincanı
düşündüğümüzde, beynimiz bu nesnenin adını, dudağımıza bıraktığı hissi, biçimini, işlevini,
tasarımını, hayatımıza nasıl girdiğini ve bize ne anlam ifade ettiğini hatırlar. Eğer o fincanın
bizim için özel bir anlamı varsa, kahveyle birlikte birçok anıyı da hatırlayıp yeniden yaşarız.
Bu anılar beynimizde bir bütün halinde-örneğin bir video klip gibi- bir arada durmaz. Kahve
fincanına dair anıların her bir parçası, beynin farklı bölgelerinden gelir. Biz fincanı elimize
aldığımızda beynimizin farklı bölgelerinde yer etmiş anılar yeniden yapılanır.
Anılar geçmişimizi bugüne bağlar, gelecekte yaşayacaklarımızın çerçevesini oluşturur.
Çoğu zaman bizim hikâyemizi, gerçekte ne yaşadığımızdan çok onu nasıl hatırladığımız
belirler. Steven Pinker’in de dediği gibi “Bizler büyük ölçüde hafızalarımızdan ibaretiz.” Dün
akşam yemeğinde ne yediğimizi tam olarak hatırlamayabiliriz ama çocuğumuzu ilk elimize
aldığımızda onun nasıl koktuğunu yıllar sonra bile asla unutmayan bir hafızaya sahibiz.
Çocukluğumuzda yaşadığımız önemsiz deneyimleri, yaşımız kaç olursa olsun hayat boyu
saklayan ama bizim için son derece hayati bir telefon numarasını kolay kaydetmeyen bir
hafızaya sahibiz.
Hafızanın oluşmasında ilk adım kodlamadır. Kodlama seçici dikkatle başlar. Beyin ve
düşünce sistemimiz dışarıdan gelen sınırsız sayıda uyarıya açık olmasına rağmen bu verileri
kodlarken her veriye aynı işlemi yapmaz. Bilim insanları hafızayı hiç silinmeyecek biçimde
kodlamak için her şeyden önce çok dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Bir şeye ne kadar
yoğunlaşırsak onun beynimize kodlanması da o kadar sağlam olur.
Bir olay, bir insan, bir nesne, bir kavram önce kısa süreli hafızamızda, sonra uzun
süreli hafızamızda depolanır. Bazı insanlarda kısa süreli bellek güçlüdür. Bu insanlar
gördükleri bir şeyi kolay kolay unutmazlar. Kokuları, sesleri ve tatları belleklerine kalıcı
olarak kaydedebilirler. Ama genelde insanların kısa süreli belleği hiç de güvenilir değildir.
Hafızamız bizi kolayca yanıltabilir.
Bilgi ne kadar sık tekrarlanır ya da kullanılırsa hafızada kalıcı bir yer etmesi o kadar
kolaylaşır. Uzun süreli hafızamız, sınırsız ölçüde bilgiyi çok uzun süre saklayabilir. Fakat tam
tersine eğer karşımıza çıkan bilgilere, insanlara, nesnelere ait bir merakımız, özel bir ilgimiz
yoksa bilgiler kısa süreli bellekte otuz saniye kadar durup yok olur.
Hafızası kuvvetli olan insanların doğuştan yetenekli olduklarını varsayarız; ancak
bilim insanları gerçekte bunun böyle olmadığını, güçlü hafızanın sonradan kazanılabileceğini
söylüyorlar. Hafıza ve hatırlama üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan marka yöneticileri ve
pazarlama uzmanlarının da öğreneceği çok şey var. Nöro Pazarlama uzmanları, FMRI
80

teknolojisiyle, insan beyninin farklı mesajlarına verdiği tepkileri inceleyerek tüketici
davranışları açısından hayati öneme sahip üç parametreyi ölçebiliyorlar: Birincisi dikkat:
Markayla herhangi bir ortamda karşılaşan insanın neye, ne kadar dikkat ettiği (Örneğin
tasarıma mı, renge mi, hikayeye mi?). İkincisi duygusal bağlılık: Tüketicilerin nelere, ne
şekilde duygusal tepki verdiği (Neleri sempatik ya da antipatik bulduğu, nelerden etkilenirken
neleri görmezden geldiği). Üçüncü ise akılda tutma: İnsanların markalarla ilgili neyi, ne
kadar, özellikle hangi kısmıyla akıllarında tutabildikleri (Hangi görsel unsurları, hangi
sözleri?)
Bir karar verirken ya da bir tercih yaparken beynimiz hafızamıza nakşolmuş,
inanılmaz miktarda bilgiyi ve bu bilgilerle eşleşmiş duyguları tarıyor; bunun sonucunda hızlı
bir tepki üretiyor. İnsan hafızasının nasıl çalıştığını bilmek, pazarlama ve marka yöneticileri
için seçmeli değil zorunlu bir derstir. İnsan zihninin doğasını, insan hafızasının çalışma
prensiplerini anlamak tüketicilerin karar alma mekanizmalarını anlamak demektir. Daha iyi
pazarlama yapmak isteyen herkesin insan hafızasının nasıl çalıştığını öğrenmesi gerekir.
Kaynak: “İnsan Hafızası Nasıl Çalışır?”, Temel Aksoy, http://www.temelaksoy.com/insanhafizasi-nasil-calisir/, Erişim tarihi: 14.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Yukarıdaki yazıdan da hareketle, bazı ürün/markaların hafızamızda yer etmiş
olmasını ve kalıcılığını nasıl açıklarsınız? Örnekler vasıtasıyla anlatınız.
2.
Sizce hafıza ve hatırlama üzerine çalışmalarda, pazarlamacılar başka ne gibi
teknikler veya verilerden faydalanabilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketici öğrenmesi pek çok yolla gerçekleşebilmektedir. Öğrenmenin gerçekleşmesi
için, kişinin deneyimi doğrudan yaşaması gerekmemekte, bunun yanı sıra diğer insanları
gözlemleyerek de öğrenme oluşabilmektedir. Hatta zaman zaman istenmeden ve farkına
varmadan da dış uyarıcılara maruz kalarak öğrenme gerçekleşebilmektedir. Henüz tatmin
edilmemiş ihtiyaçlar ve belirli bir amaç içerisinde olma durumu öğrenmeyi
hızlandırabilmektedir.
Öğrenme sürecini açıklamak için bazı teoriler geliştirilmiştir. Çoğunlukla dikkate
alınan iki genel öğrenme teorisi bulunmaktadır: Bunlar Davranışsal Öğrenme ve Bilişsel
Öğrenme başlıkları altında gruplanmaktadır. Davranışsal öğrenme teorileri, dış kaynaklara ve
olaylara yönelik sergilenen yanıtların bir sonucu olarak öğrenmenin gerçekleştiğini
varsaymaktadır. Davranışsal öğrenme, bazen etki-tepki öğrenmesi olarak da ifade
edilmektedir. Davranışsal öğrenmenin pazarlamayla son derece ilişkili iki türü; klasik
(tepkisel) koşullama ve edimsel (araçsal) koşullama olarak sınıflandırılmaktadır. Klasik
koşullama, istenen tepkiyi öğretmek amacıyla bir koşullu uyarıcı ile bir koşulsuz uyarıcı
arasındaki bir bağlantının şekillendirilmesini içermektedir. Edimsel koşullama teorisi, olumlu
çıktılar üreten davranışları yapmayı ve olumsuz çıktılar üreten davranışlardan kaçınmayı
öğreten bir teoridir. Tüketici öğrenmesinin tamamı, denemeler ve tekrarlanmaların sonucu
olarak meydana gelmemektedir. Öğrenmenin önemli bir bölümü tüketicilerin düşünmesinin
ve problem çözmesinin bir sonucudur. Davranışsal öğrenme teorilerinden farklı olarak,
bilişsel öğrenme teorisi, kişinin zihinsel süreçlerinin önemine vurgu yapan bir yaklaşımdır ve
temelinde karmaşık zihinsel aktiviteler bulunmaktadır.
Tüketiciler açısından, özellikle markalar, ürünler, hizmetler ve işletmeler hakkında,
ürünler veya hizmetlerin özellikleri; bunları nerede-nasıl-ne zaman satın aldığımız ve
kullandığımız ve onlardan hoşlanıp hoşlanmadığımız (değerlendirme) gibi bilgiler hafızayı
oluşturan unsurlar arasındadır.
Hafıza sürecinde, harici girdiler, kodlama, depolama ve bulup getirme işlemleri yer
almaktadır.
Bilgileri analiz etme aşamalar hâlinde gerçekleştiğinden, bilginin tutulduğu hafızada
ayrı ve ardı ardına olan depoların/sistemlerin olduğuna inanılmaktadır. Temelde üç ayrı hafıza
sistemi bulunmaktadır: Bunlar; duyusal hafıza, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza olarak
sıralanabilir.
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Bölüm Soruları
1) Microsoft’un pencere ikonu, Apple’ın elma işareti teknolojiyi, teknolojide
üstünlüğü ve iyi performans sağlayan sistemi ifade etmektedir.
Bu tür koşullu uyarıcıların kullanımını örnek verebileceğimiz öğrenme teorisi hangi
başlıkta sınıflandırılır?
a) Bilişsel öğrenme
b) Model alarak öğrenme
c) Taklit yoluyla öğrenme
d) Davranışsal öğrenme
e) Gözlemleyerek öğrenme
2) Bir koşulsuz uyarıcı ile bir koşullu uyarıcının eşleşme sıklığını ifade eden klasik
koşullama ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tekrarlama
b) Yakınlık
c) İhtimal
d) Örtüşme
e) Uzaklık
3) Klasik koşullanma sürecinde, koşullu uyarıcı ile koşulsuz uyarıcı arasındaki
eşleşmenin gerçekleşebilmesi için, bu iki uyarıcının birbiriyle anlamlı ve tutarlı şekilde
bağlantılı olması gerekmektedir.
Bu durumu ifade eden klasik koşullama ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tekrarlama
b) Yakınlık
c) İhtimal
d) Örtüşme
e) Uzaklık
4) Reklamlarda kırışık bir cilde sahip olan bir modelin kullanılması ile cilt kremini
almak için tüketicilerin teşvik edilmeye çalışılması hangi edimsel koşullama yoluna örnektir?
a) Olumlu pekiştirme
b) Ceza
c) Olumsuz pekiştirme
d) Teşvik
e) Yakınsama
5) Nispeten sınırlı bir kapasiteye sahip olan ve kısıtlı bir zaman dilimi için bilgileri
depolayan hafıza sistemi hangisidir?
a) Kısa süreli hafıza
b) Duyusal hafıza
c) Uzun süreli hafıza
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d) Biliş
e) Öğrenme
i.
Olumlu Pekiştirme
ii.
Olumsuz Pekiştirme
iii.
Erteleme
iv.
Cezalandırma
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri edimsel koşullamanın gerçekleştirilebilmesi için
kullanılabilir?
a) i, ii, iv
b) i, ii, iii
c) ii, iii
d) i, ii
e) iii, iv
6)

7) ___________ , klasik koşullamayı ilk tanımlayan ve öğrenmenin nasıl meydana
geldiğine yönelik genel bir model sunan kişidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Albert Einstein
b) Isaac Newton
c) Ivan Pavlov
d) Max Weber
e) Victor Hugo
8) Reklamlarda korku unsurunun kullanılması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek
verilebilir?
a) Cezalandırma
b) Olumlu pekiştirme
c) Örtüşme
d) Olumsuz pekiştirme
e) Tekrarlama
9) Klasik koşullanma altında eşleştirmeyi gerçekleştirmek ve davranışları
şekillendirmek için uyarıcılara yönelik dört ilkenin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dört ilkeden biri değildir?
a) Yakınlık
b) İhtimal
c) Örtüşme
d) Tekrarlama
e) Uzaklık

85

10)

i.
ii.
iii.
iv.

Dikkat
Motivasyon
Üretim Süreci
Alıkoyma/Tutma

Aşağıdakilerden hangisinde model alarak (gözlemleyerek) öğrenme sürecinin ilk dört
aşaması doğru şekilde sıralanmıştır?
a) iv, iii, ii, i
b) i, iv, iii, ii
c) i, ii, iii, iv
d) iii, ii, i, iv
e) i, iii, iv, ii

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) d, 4) c, 5) a, 6) a, 7) c, 8) d, 9) e, 10) b
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5. MOTİVASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. MOTİVASYON
5.1. Tüketici Motivasyonu ve Etkileri
5.1.1. Güdü Çeşitleri
5.1.2. Motivasyon Süreci ve İhtiyaçlar
5.2. Motivasyonu Etkileyen Unsurlar
5.3. Motivasyon Kuramları
5.3.1. Freud’un Motivasyon Kuramı
5.3.2. Maslow’un Motivasyon Kuramı
5.4. Motivasyon ve İlgilenim
5.5. Satın Alma Güdüleri ve Güdü Çatışmaları

88

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
anlatınız.
3.

İlgilenim kavramı size ne ifade etmektedir? Anlatınız.
Tüketicilerin motivasyon süreci nasıl gerçekleşir? Örnekler vasıtasıyla
Motivasyonu etkileyen unsurlar neler olabilir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tüketici motivasyonu
ve etkileri

Motivasyon ve etkileri konusunda
bilgi sahibi olunmasını sağlamak

Konu ile ilgili temel
kavramlar ve örneklerin
okunması ve tartışılması ile
elde edilecektir.

Motivasyonu etkileyen
unsurlar

Motivasyonu etkileyen unsurlar
hakkında detaylı bilgi sağlamak

Motivasyonu etkileyen
unsurların tanımlanması
yoluyla kazandırılacaktır.

Motivasyon kuramlarını anlamak
ve açıklamak

Konu ile ilgili temel
kavramlar ve örneklerin
okunması ve tartışılması ile
elde edilecektir.

Motivasyon ve
ilgilenim

İlgilenim kavramını anlamak

İlgilenim kavramı hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
edinilecektir.

Satın alma güdüleri ve
güdü çatışmaları

Güdü çatışmaları üzerine bilgi
sahibi olmak

Satın alma güdülerini çeşitli
örnekler ile incelemek
vasıtasıyla elde edilecektir.

Motivasyon kuramları
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Anahtar Kavramlar
•İstek
•İhtiyaç
•Hedef
•Güdü
•İhtiyaçlar hiyerarşisi
•Güdü çatışması
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Giriş
Tüketicilerin motivasyonu üzerine yapılacak çalışmalar, pazarlamacılara, tüketicilerin
hangi ürünleri satın almaları ya da satın almaları ile ilgili diğer konularda onları
yönlendirmeleri için fırsatlar sunabilir. Motivasyon, bir kimsenin davranışlarının sebeplerini
ortaya koyar. Güdü (motive), bireylerin çeşitli eylemleri niçin gerçekleştirdiklerini ifade eder.
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5.1. Tüketici Motivasyonu ve Etkileri

Kökeni Latince movere (to move: hareket etmek) kelimesinden gelen motivasyon
kavramı, kişinin bir amaca yönelik olarak kendini belirli bir davranışa yönlendirmesi ve bu
davranışı sürdürmesini içeren psikolojik süreçleri kapsayan bir kavramdır. Genel olarak, içsel
bir yoksunluk veya ihtiyaç sonucu kişinin içinde bulunduğu mevcut durumun, istenilen durum
ile örtüşmediği hâllerde tüketim davranışlarının teşvik edildiği bilinmektedir. Ortaya çıkan
gerilim hali, bu tamamlanmamış ihtiyaçlara bağlı olarak, söz konusu ihtiyacın tatmin edilmesi
için gerekli olan eylemi gerçekleştirmeye yönelik olarak hissedilen içsel psikolojik baskıyı
yani dürtüyü meydana getirir. Güdülenen bu davranış, belirli bir amacı gerçekleştirmeye
yönelik olmalıdır. Yani söz konusu davranış, geçmiş deneyimler ile öğrenilenlere dayalı
olarak tercih edilmiş bir davranış olmalı ve bilişsel süreçleri, yani elde edilebilecek belirli
çıktılara dair beklentileri kapsamalıdır.
Motivasyon kavramını anlatırken, onunla yakından ilişkili ihtiyaç kavramına da
değinmek gereklidir. Çünkü bir ürünün satın alınmasının nedeni, belirli bir ihtiyacın tatmin
edilmesi isteğidir. Bu iki kavram kimi zaman birbirleri yerine kullanılmaktadır. Bunun
nedeni, bir kimsenin, mevcut durumu ile arzuladığı durum arasında herhangi bir dengesizlik
hissettiğinde, aslında bir ihtiyacının farkına varmış olması ve güdülenme dediğimiz sürecin
başlamış olmasıdır. Sonuç olarak ihtiyaçlar ve güdüler, tüketicinin, neyin uygun olduğuna
dair algılamalarını etkiler. Aynı zamanda ihtiyaç ve güdüler, hisler ve düşünceler üzerinde de
etkili olmaktadır. Örneğin, açlık hisseden bir kimse ihtiyacını karşılamak için motive
olmuştur ve artık etrafındaki yiyecekler veya yiyeceklere dair reklam mesajları ile daha fazla
alakadar olacak; yemek yemeden önce olumsuz duygulara sahip iken, yemeğini yedikten
sonra daha olumlu hisler içinde olacaktır. İhtiyaç kavramına, bu bölüm içerisinde “motivasyon
süreci ve ihtiyaçlar” başlığı altında daha detaylı şekilde yer verilmektedir.
Güdülenmiş olan tüketici, gönüllü bir şekilde belirli bir davranışı yerine getirmek için
hazır ve harekete geçirilmiş olmaktadır. Tüketiciler herhangi bir ürün ya da satın alım
üzerinde düşünmek, bilgi toplamak, karar almak ya da bir davranışta bulunmak üzere motive
olmuş olabilir. Literatürde bireylerin motivasyonunun, dolayısıyla tüketim davranışlarının,
satın alma yeteneği ve fırsat kavramlarıyla ilişkilendirilerek açıklanabileceği yer almaktadır.
Buna göre herhangi bir davranışta bulunmak için bireylerin güdülenmiş olmasının yanı sıra,
satın alma yeteneklerinin ve uygun fırsatların mevcut olması gereklidir. Sonuç olarak bu
bileşenlerin bir bireyde yüksek düzeyde mevcut olması; hedefe yönelik herhangi bir
davranışın gerçekleştirilmesi, yoğun çaba gerektiren karar alma süreçlerinde bulunulması ya
da ilgilenim düzeyinin artması gibi çıktılara yol açabilecektir.
Örneğin, iyi bir otomobil satın almak isteyen (güdülenmiş) bir tüketici, bu konuda
internette geniş çaplı bir araştırma yapacak, otomobil galerilerini gezecek, deneme sürüşleri
yapacak ya da arkadaşlarından tavsiyede bulunmalarını talep edecektir. Kilo vermek isteyen
bir kişi ise daha düşük kalorili yiyecekler satın alacak, daha az yemek yiyecek ya da bir spor
tesisine kayıt yaptıracaktır. Sonuç olarak motivasyon, bireyi sadece bir hedefe yönlendirmiş
olmakla kalmayacak; bireyin fazladan zaman ve enerji harcamaya gönüllü olmasını
sağlayacaktır. Yeni bir bilgisayar oyunu almak isteyen kişi, öncelikle o oyunu satın alabilmek
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için para biriktirecek, söz konusu ürünlerin satıldığı bir mağaza bulacak ve mağazada o ürünü
satın almak için zaman ve enerji harcayacaktır.

5.1.1. Güdü Çeşitleri

Tüketiciler aslında ürünleri satın almazlar. Onlar, ihtiyaçlarının tatmin olma
hissini/durumunu ya da mevcut problemlerine çare olması olası çözümleri satın alırlar. Koltuk
takımı satın alan bir kimse aslında kendi evi, kendisi ve ailesi için rahatlık ve konfor satın
almak istemektedir. Kozmetik ürünler satın alan bir kişi, özünde kendini iyi hissetme ve iyi
görünme umudunu satın alır. Pazarlamacılar bu nedenle, insanları satın almaya güdüleyen
çeşitli unsurları tespit etmeye, kendi ürünlerini ve pazarlama stratejilerini bu güdüler
doğrultusunda geliştirmeye çalışırlar. Bu doğrultuda bireylerin satın alma ve tüketme
davranışlarını yönlendiren bu güdünün/güdülerin belirlenmesi ise işletmeler açısından zorlu
bir süreçtir. İşletmelerin, bireylerin satın alma güdülerini tespit edebilmeleri için, öncelikle
güdülerin nasıl çeşitlilik gösterdiğini de bilmeleri gerekmektedir.
Literatürde güdüler, farklı yazarlar tarafından çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmış
olmakla birlikte en sıklıkla tercih edilen sınıflamalar şu şekildedir: açık-gizli, olumluolumsuz, akılcı-duygusal, yüksek-düşük öncelikli güdüler.


Açık ve Gizli Güdüler

Belirli güdüler basit şekilde bireylere danışılarak keşfedilebileceği gibi, bazıları
bireyler tarafından kolaylıkla itiraf edilemeyen, hatta bir kısmı ise daha gizli ve açığa
vurulamayan türden güdüler olabilir. Örneğin bir kimseye, niçin ünlü bir tasarımcı tarafından
hazırlanmış bir kot pantolon giymeyi tercih ettiği sorulduğunda o kişi genellikle, modaya
uygun olduğu, kendisine çok yakıştığı ya da arkadaşlarının da aynı tasarımcıyı beğendiği ve
tercih ettiğini söyleyecektir. Bu güdüler, açığa vurulabilen güdülerdir. Gizli güdüler ise bu
şekilde ifade edilemeyen hatta kişinin, kendisinin farkında olmadan yönlendirildiği güdüler
olabilir. Aynı örneğe göre, o kimse, bahsedilen etkenlerin yanı sıra; maddi durumunun söz
konusu ürünleri satın almak için yeterli olduğunu göstermek, arzu edilen bir görünüm elde
etmek ya da daha genç ve zarif bir görünüm sergilemek isteğinde olabilir. Ancak kişi, tüketim
davranışını etkileyen bu motivasyon unsurunun farkında olsa dahi bu ihtiyacını açıkça beyan
etmeyebilir.


Olumlu ve Olumsuz Güdüler

Güdüler, bireylerin davranışlarını olumlu ya da olumsuz yönlerde etkileyebilir.
Olumlu etkiler, bireyleri arzulanan hedeflere yönlendiren, olumsuz güdüler ise tam tersi
istenmeyen durumlardan uzak durulması yönünde bireyleri yönlendiren güdülerdir. Olumlu
güdüler, ihtiyaçlar, istekler ya da arzularla ifade edilirken, olumsuz güdüler, korku ya da
hoşnutsuzluk gibi kavramları yansıtır. Ancak kimi yazarlar, hem olumlu hem olumsuz
güdüleri, karşılanmamış ihtiyaç, istek ve arzular vasıtasıyla açıklamayı tercih etmiştir. Bunun
nedeni hedeflenen davranışın, olumlu ve istenilen bir sonuca ulaşmak olabileceği kadar,
olumsuz da olabileceği, yani kişinin, arzu edilmeyen sonuçlardan kaçınmak güdüsüyle de
hareket edilebileceği varsayımıdır. Örneğin tüketici, yemek yeme ihtiyacını tatmin etmek için
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beğendiği bir restoranı tercih ederken, kendi güvenliği nedeniyle motosiklet ile seyahat
etmekten kaçınabilir. Diş sağlığını ilgilendiren, ağız kokusunu önleyici ürünler ya da hijyen
sağlayıcı ürünlere yönelik yapılan pazarlama iletişiminde genellikle firmalar, korku, suçluluk
ya da benzer temaları kullanarak bireyleri olası olumsuz durumlardan kaçınmaları konusunda
teşvik etmeye çalışırlar.


Akılcı ve Duygusal Güdüler

Kimi tüketici davranışı teorisyenleri, güdüleri akılcı/rasyonel ya da duygulara yönelik
olmalarına göre sınıflandırırlar. Akılcılık, tüketicilerin karar süreçlerinde alternatifleri
değerlendirirken ya da seçim yaparken mantık çerçevesinde en fazla faydayı elde edeceklerini
düşündükleri seçimleri gerçekleştirmeleridir. Pazarlama açısından akılcı davranış,
tüketicilerin miktar, ağırlık, fiyat gibi objektif ölçütlere dayanarak hedeflerini belirlemelerini
ifade eder. Duygusal güdüler ise, bu seçimlerin statü, ait olma hissi, gurur, korku, haz ya da
duygusal yakınlık gibi kişisel ya da subjektif ölçütlere göre yapılmasını ifade etmektedir.
Örneğin, pahalı bir spor otomobile ya da ünlü bir tasarımcının yeni koleksiyonuna ait bir
çantaya sahip olma niyetinin, daha çok duygusal güdüler ile yönlendirildiği söylenebilir.


Yüksek Öncelikli ve Düşük Öncelikli Güdüler

Davranışları etkileme hızları ya da süreleri açısından güdüler, yüksek ve düşük
önceliğe sahip güdüler olarak sınıflandırılırlar. Yüksek öncelikli olan ihtiyaçların acilen
tatmin edilmesi gereklidir. Kış mevsiminde kombisi bozulan bir kişinin bunu tamir ettirmek
için ya da sonraki gün önemli bir iş görüşmesine gidecek olan bir kişinin yeni bir takım elbise
satın almak amacıyla ürün ya da marka alternatiflerini karşılaştırmak ve fiyat araştırması
yapmak için yeterli zamanı olmayacaktır. Düşük öncelikli ihtiyaçlar ise bireyler tarafından
ertelenebilir. Tüketici eğer yeterli süreye sahip ise satın alma kararı vermeden önce düşünme
ve değerlendirme süreci uzayacaktır. Birey açısından ya da içinde yaşadığı toplum genelinde,
ekonomik belirsizlikler ya da sıkıntılar mevcut ise tüketici, ev eşyası satın alımı, bakımonarım gibi masraflardan kaçınacak ve karar vermeyi erteleyecektir. Kimi işletmeler, aciliyeti
olmayan bu ihtiyaçları uyarmak ve önceliğini arttırmak amacıyla tüketicilere çeşitli teşvikler
sunabilir. Örneğin, oteller ve seyahat firmaları, kış aylarında yaz mevsimi için rezervasyon
yaptırmaları konusunda potansiyel müşterilerine, onları teşvik edecek unsurlar, fiyat
indirimleri vs. ile yaklaşmaktadır.

5.1.2. Motivasyon Süreci ve İhtiyaçlar

Motivasyon aslında bireyleri, sergilemiş oldukları davranışları gerçekleştirmeleri için
yönlendiren süreçleri ifade eder. Psikolojik bakış açısına göre motivasyon, tüketicinin
hissetmiş olduğu ihtiyacı tatmin etme isteğinde olduğunda gerçekleşir. Süreci başlatan
karşılanmamış belirli ihtiyaçlar ve isteklerdir. Belirli bir ihtiyacın farkına varıldığı an yaşanan
gerilim hali, bireylerde ya da tüketicilerde, bu ihtiyacı tatmin etme ya da hissedilen
yoksunluğu azaltma dürtüsüne yol açar. Yaşanan gerilim halinin boyutu, tüketicinin bu
ihtiyacı tatmin etme dürtüsünün şiddetini belirler. Söz konusu ihtiyacın tatmin edilmesi
arayışı, kimi zaman bir bireyin, yeterli besin ve vitamin almak için yeşil sebzelerle
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beslenmeyi tercih etmesi gibi belirli bir somut, fonksiyonel bir fayda sağlamak amaçlı olduğu
kadar; kimi zaman lezzetli bir biftek yemeyi hayal eden bir kimse gibi daha deneyimsel,
duygusal ve fiziki zevklere yönelik faydalar ile haz almaya yönelik beklentilerden oluşabilir.
Motivasyon süreci sonucu elde edilmesi beklenen çıktı ise hedef olarak tanımlanır. Yani
motivasyon sürecini başlatan aslında bu hedefe ulaşma gayesidir.
İhtiyaç ve İstek Kavramı
Temel bir ihtiyaç çeşitli şekillerde karşılanabilir. Bu seçim, bireylerin hem geçmiş
deneyimlerine hem de kültürel, yöresel ya da diğer özellikler ile de beslenen değerlerine bağlı
olarak bireyler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kişisel ve kültürel bu özelliklerin toplamı
belirli bir isteği meydana getirir. Örneğin kişinin fiziksel olarak hissettiği açlık ve ortaya
çıkan gerilim hali, bireyin yemek yeme ihtiyacını karşılaması ile azalmaktadır. Bu ihtiyacı
giderme şekillerini yönlendiren etmenler ise kişinin kendisinden ya da içerisinde yaşamakta
olduğu kültürel çevreden beslenir. Hedefe ulaşıldığında, gerilim ortadan kalkar ve güdülenme
süreci geride bırakılmış olur. Yani ihtiyaç, kişinin içinde bulunduğu durum ile arzu ettiği
durum arasındaki farktır. Bu fark ne kadar fazla ise ihtiyaç da o kadar hızlı şekilde
karşılanacaktır. İstek ise bu ihtiyacın karşılanma şeklidir. İhtiyaçları ve istekleri
şekillendirenler ise kişinin arkadaş grubu, ailesi, kişinin sosyal ve psikolojik özellikleri,
deneyimleri, pazarlama çabası ile işletmeler tarafından yapılan çalışmalar gibi pek çok iç ya
da dış kaynaklı uyarıcılar olabilir.
İhtiyaç Türleri
Bireylerin yaşam süreleri içerisinde pek çok ihtiyacı olabilmektedir. Bu ihtiyaçların
kimi biyolojik yani açlık ya da susuzluk gibi ihtiyaçlar iken, kimi ihtiyaçlar bireylerin
tanınma, saygı görme, ait olma ihtiyaçları gibi psikolojik ihtiyaçlar olabilir.
İhtiyaçlar, literatürde çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamalardan birinde,
ihtiyaçlar, sosyal ve sosyal olmayan ihtiyaçlar olarak iki ayrı grupta ele alınmıştır. Sosyal
ihtiyaçlar, bireyin çevresinde olan diğer bireylerle alakalı olan ya da onlara yönelik olan
ihtiyaçlardır. Bu tür ihtiyaçların giderilmesi de gene diğer bireylerin gerçekleştireceği çeşitli
eylemlere bağlı olmaktadır. Örneğin, bir bireyin statü sahibi olmaya yönelik ihtiyacı,
etrafındaki diğer insanların ona saygı göstermelerine dair arzusunu ifade eder. Bunun yanı
sıra bireylerin, diğer insanlardan psikolojik olarak uzak kalma ihtiyacı gibi anti-sosyal
ihtiyaçları da mevcuttur. Örneğin, uçakla seyahat edecek olan bir kimse, bineceği uçağın
yerleşim düzeninin veya koltuklarının yakınlığının kendi haklarını ihlal ettiğini düşündüğü
için, söz konusu ortamdan uzaklaşmaya yönelebilir. Sosyal olmayan ihtiyaçlar söz konusu
olduğunda ise, ihtiyaçların karşılanmasında diğer bireylerin üstlendiği herhangi bir rol yoktur.
Uyku ihtiyacı ya da yenilik, kontrol ya da benzersiz olma ihtiyaçları sadece bireyin kendisini
ilgilendirmektedir. Örneğin bir birey, sadece daha tutarlı davranmış olmak amacıyla tekrar
tekrar aynı marka deterjanı ya da takım elbiseyi satın alabilir.
Bir diğer sınıflandırmaya göre ihtiyaçlar; fonksiyonel, sembolik ve hedonik ihtiyaçlar
olmak üzere üç başlıkta toplanmıştır. Fonksiyonel ihtiyaçlar, bireylerin seyahat ederken daha
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güvende hissetmelerini sağlayacak bir otomobili ya da en uzun süre kullanabileceği kot
pantolonu tercih etmesi; küçük çocukları olan çalışan annelerin, kendilerine destek olmaları
ve çocuklarına göz kulak olmaları için bakıcı tutmaları gibi konularda onları yönlendiren
ihtiyaçlardır. Sembolik ihtiyaçlar, kendimize dair algılarımızı ya da diğer bireylerin bizi nasıl
algıladığına dair düşüncelerimizi etkileyebilen ihtiyaçlardır. Başarma, statü ya da ait olma
ihtiyaçları kendi kimliğimizle ya da benliğimizle yakından alakalı olmaları ve toplumda yer
aldığımız konumu ve üstlendiğimiz rolleri yansıtmaları sebebiyle sembolik ihtiyaçlar arasında
sayılabilir. Pahalı ve lüks aksesuarlar kullanmak ya da ünlü bir tasarımcıya ait bir ayakkabıyı
giymeyi tercih etmek, benzer şekilde bireylerin toplumdaki yerlerini işaret etmeleriyle
semboliktir. Hedonik ihtiyaçlar, bireylerin daha çok, keyif ya da haz almaya yönelik duyduğu
subjektif ihtiyaçlardır. Bir tüketici, söz konusu alışveriş atmosferini deneyimlemek amacıyla
oldukça lüks bir alışveriş merkezini ziyaret edebilir ya da duyusal bir haz yaşamak için belirli
bir parfümü satın alabilir. İhtiyaçlara dair bu tür sınıflandırmalar yapılmasına rağmen sonuç
olarak, tüketicilerin belirli bir ürünü satın almak için güdülenmiş olmasının arkasında, bu
ihtiyaçların biri/birkaçını aynı anda karşılamak istemesinin de söz konusu olabileceği de göz
ardı edilmemelidir. Örneğin, bir takım elbise, hem markası ve tasarımcısı nedeniyle beğenilen
ve herkes tarafından tanınan bir ürün olmasıyla; hem de kullanışlılığı, kumaş kalitesi ya da
birey için hesaplı olması nedeniyle doğru bir tercih olabilir.

5.2. Motivasyonu Etkileyen Unsurlar
Tüketici motivasyonunu etkileyen pek çok unsur mevcuttur. Bu faktörlerin en
önemlileri arasında, (ürün, marka ya da reklamın) kişi ile ilgili olma durumu, algılanan risk,
kişisel değerler, benlik kavramı ile uyumlu olması ve doğal olarak motivasyon süreci
dahilinde olan ihtiyaçlar ve hedefler sayılabilir. Tüketici motivasyonunu etkileyen bu gibi
unsurların bilinmesi, pazarlamacılara, ürün geliştirmede, ürünün tüketiciye sunumunda ve
diğer tüm aşamalarda başvuracakları önemli bilgiler sağlayabilir.
Motivasyonu etkileyen kilit unsurlardan biri olan kişi ile ilgili olma hususu, kişinin
belirli bir eylemi gerçekleştirmesi sonucu hedeflediği çıktıların, kendisi için ya da hayatını
sürdürmesinde ne derece doğrudan ya da önemli bir etkisinin olduğunu ifade eder. Örneğin,
yeni satın almış olduğu bir laptop bilgisayarın bataryasının, aşırı ısınma problemi olması ve
olası yangın tehlikesi nedeniyle üretici firma tarafından geri çağırıldığını öğrenen bir tüketici,
muhtemelen bu konuya yönelik oldukça ilgili olacaktır. Kariyer fırsatları, kişisel ilişkilerimiz,
araba, ev, kıyafetler ya da hobilerimiz de, bizler için önemli olmaları nedeniyle ilgilendiğimiz
konular arasındadır. Bunun yanı sıra, değerlerimiz, ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz ve
duygularımızla bağlantılı olan herhangi bir şey de bu grupta yer alabilmektedir.
Bir diğer önemli unsur ise, hedeflenen davranışın kişinin benliği ile uyumu, yani
kendini algılayış şekli ve etrafındaki insanların da kendisini nasıl gördüğüne dair algılamaları
ile tutarlılığıdır. Benlik, kim olduğumuzu tanımlamaya ve davranışlarımızı şekillendirmemize
yardımcı olur. Örneğin, giymiş olduğumuz kıyafetler, kim olduğumuz konusunda (bir iş
adamı, öğrenci, spor takımı fanı vb.) kendimizi ifade etmemizi sağlayabilir.
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Sahip olduğumuz değerler (neyin iyi ya da önemli olduğuna dair bizleri yönlendiren
inançlarımız) ile uyumlu olan hususlarda da, söz konusu karar süreçlerinde rol almak veya
edindiğimiz bilgileri değerlendirmek için daha fazla motive olmuş olabiliriz. Örneğin, bir kişi
için eğitim çok önemli bir konu ise bu düşüncesi ile tutarlı olacak şekilde, eğitim hayatına
önem verecek ve bu yönde başarılar elde etmek için motive olacaktır. Çünkü kendi değer
yargılarına göre iyi bir eğitim kurumundan mezun olmuş olmak ya da iyi bir dereceyle
eğitimini tamamlamak hayatını yönlendirecek önemli bir husustur.
Bir diğer önemli unsur ise hedeflerdir. Hedef, bir kişinin ulaşmak istediği belirli bir
çıktı ya da durumdur. Tüketiciler ne kadar güdülenmiş olursa, davranışları da o derecede
hedefe yönelik hâle gelir. Tüketiciler temel olarak iki tip hedefe sahiptir. İlki jenerik hedefler
olarak adlandırılan ve tüketicinin bir ihtiyacını karşılamasına yönelik olan bir objeyi ifade
eden hedeflerdir. Örneğin acıkmış olduğu için yemek yemek istediğini belirten bir tüketici,
jenerik bir hedeften bahsetmektedir. Ancak, bu tüketici tüm seçenekler arasından Mcdonald’s
hamburgeri yemek istediğini belirtiyor ise bu, ürüne özel bir hedef olmaktadır. Bu tip
hedefler, ürün ve markalara yönelik tüketicilerin seçimlerini içermeleri sebebiyle
pazarlamacılar için önem arz etmektedir. Hedefler de benzer şekilde, tüketicilerin bu hedefi
gerçekleştirmeleri için harcamaya gönüllü oldukları çabaya göre farklılık gösterebilmekte ve
tüketici motivasyonunu farklı düzeyde etkileyebilmektedir. Ayrıca hedeflerin önemli
olmalarının bir nedeni de, onlara ulaşma ya da ulaşamama durumumuz sonucu ruh halimizi ve
duygularımızı, kısacası nasıl hissettiğimizi belirlemeleridir.

5.3. Motivasyon Kuramları

Psikologlar ve davranış teorisyenleri insan motivasyonu üzerine geçmişten bugüne
geçerliliğini koruyan pek çok kuram geliştirmişlerdir. Bunlardan en önemlileri Sigmund
Freud (1933) ve Abraham Maslow (1943) tarafından öne sürülmüş olan motivasyon süreci ve
güdüler ile ilgili kuramlardır.

5.3.1. Freud’un Motivasyon Kuramı

Freud’un motivasyon kuramına göre, bireyler büyük bir oranda, davranışlarını
şekillendiren gerçek psikolojik güçlerin bilincinde değillerdir. İnsanlar büyür ve gelişirken,
bir yandan da pek çok dürtüsünü bastırır. Bu dürtüler hiçbir zaman tamamen kontrol altına
alınamaz ya da ortadan kaldırılamaz. Bu nedenle Freud, insanları neyin motive ettiğini ya da
motivasyon süreçlerini tam olarak anlamanın mümkün olamayacağını öne sürmüştür.
Örneğin, pahalı bir kamera satın almak isteyen bir kimse, bu güdüsünü bir hobi ya da kariyer
sahibi olmak hedefi olarak tanımlayabilir. Ancak içten içe, söz konusu kamerayı satın alarak,
kendi yaratıcılığı ile çevresindekileri etkilemeyi istiyor olabilir. Hatta bu kişi, o kamerayı
satın alarak, yeniden genç ve özgür hissetmeyi daha derinlerde arzuluyor olabilir. Kişilerin,
kimi zaman bilincinde dahi olamadıkları bu güdüler; rüyalar, gaflar, nevrotik ve takıntılı
davranışlar ile su yüzüne çıkabilmektedir. Bu güdülerin tespit edilebilmesinin ise
pazarlamacılar açısından önemli ancak çok zor bir husus olduğu açıktır.
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5.3.2. Maslow’un Motivasyon Kuramı

Maslow’un genel anlamda insan davranışları üzerine makro düzeyde öne sürmüş
olduğu teori, bir diğer deyişle, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi temel olarak dört prensip
üzerine kuruludur:

Tüm insanlar, genetik mirasları ve sosyal etkileşimleri vasıtasıyla benzer
güdülere sahip olurlar.

Bazı güdüler, diğerlerinden daha temel düzeyde ve bazıları da diğerlerine
göre daha önemli olan güdülerdir.

Diğer güdüler harekete geçirilmeden önce, daha temel güdülerin en az
düzeyde de olsa tatmin edilmesi gerekir.

geçer.

Güdüler tatmin edildikçe, daha üst düzeyde yer alan diğer güdüler harekete

Bu sebeple Maslow, Şekil 5.1’de de görüldüğü üzere, tüm ihtiyaçlar tarafından
paylaşılan hiyerarşik bir düzen önermiştir. Buna göre ihtiyaçlar en alt kademeden başlayarak;
fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, saygınlık ihtiyacı ve kendini
gerçekleştirme ihtiyacı olmak üzere beş basamaklı bir ihtiyaçlar hiyerarşisinden geçer:
i. Fizyolojik ihtiyaçlar: Su, uyku, temel gıdalar, cinsellik, ilaçlar vb.
ii. Güvenlik ihtiyacı: Barınma, korunma (sigorta, alarm sistemleri vb.)
iii. Ait olma ve sevgi ihtiyacı: Sevgi, arkadaşlık, paylaşma, diğerleri tarafından kabul
edilme (giyim ürünleri, kulüpler, içecekler vb.)
iv. Saygınlık ihtiyacı: Prestij, statü, başarı (otomobil, kredi kartı vb.)
v. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Kişisel tatmin, farklılaştırılmış tecrübeler (hobiler,
dünya gezisi vb.)
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Şekil 5.1: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Ancak tüketici davranışları açısından, her bir davranışın birden fazla ihtiyacı
karşılamaya yönelik olabileceğinin unutulmaması gerekir. Bunun yanı sıra, tüketim davranışı
farklı ihtiyaçları farklı zamanlarda da tatmin etmeye yönelik olabilir. Örneğin, Weight
Watchers dergisi, nasıl sağlıklı beslenilebileceğine ilişkin bilgilerle psikolojik ihtiyaçlar
karşılanmakta, hem de bir kişinin kendi hayatıyla nasıl barışık ve mutlu olabileceğine ilişkin
bilgilerle kişisel ihtiyaçları karşılama misyonuna sahiptir. Aynı zamanda, ihtiyaçların bu
şekilde kademeli bir şekilde karşılanması hususu da her durum için geçerli olmayabilir.
Örneğin, asgari ücret ile geçimini sağlayan bir kişi, temel fizyolojik ihtiyaçlarını tam olarak
karşılayamazken; belirli bir sosyal gruba ait olmak ya da onlar gibi olabilmek amacıyla lüks
marka bir kıyafet ya da aksesuar satın alabilir.

5.4. Motivasyon ve İlgilenim

Motivasyon, tüketici ilgileniminin belirleyici unsurlarındandır. Tüketici ilgilenimi,
kendi ihtiyaçları ya da değerleri doğrultusunda, bir tüketici için, söz konusu ürünün veya satın
almanın temsil ettiği kişisel ilgi düzeyi olarak tanımlanabilir. Genel olarak daha fazla motive
olan bir tüketicinin, belirli bir ürün ya da markaya yönelik ilgileniminin de daha yüksek
olacağı varsayılmaktadır. İlgilenim arttıkça, bireyler söz konusu ürün ya da marka hakkında
bilgi toplamaya daha fazla dikkat ve zaman harcama eğiliminde olmaktadır. Ayrıca o ürün ya
da markaya dair pazarlama mesajlarına ve reklamlara daha çok duyarlı olacaktır. Yani
ilgilenimi yüksek tüketici, psikolojik olarak satın alma ya da satın alma sonrası süreçlere daha
fazla dâhil olacaktır.
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İlgilenim, tüketicilerin, bir obje ya da olayın önemi ya da kendisiyle ilgili olup
olmaması hususundaki algısını ifade eder. Tüketicilerin ilgilenim düzeyleri; bireyler,
uyarıcılar ve durumlar arasındaki etkileşimlerin bir fonksiyonudur. Tüketicinin sahip olduğu
özellikler (benlik, değerler, ihtiyaçlar, hedefler, kişilik, deneyim vb.), ürün özellikleri (fiyat,
performans, sembolik amaçlar vb.) ve durumun niteliği (satın alma durumu, zaman baskısı,
sosyal ve fiziksel çevre vb.) sonuç olarak tüketicinin sahip olduğu ilgilenim düzeyini
belirlemektedir. Böylece kişinin; söz konusu ürüne, ürüne dair mesajlara ya da satın alma
sürecine dair ilgilenim düzeyi ortaya çıkmaktadır.
İhtiyaç, tüketiciler için neyin önemli ya da ilgi çekici olduğunu ya da olması
gerektiğini gösteren önemli bir unsurdur. Örneğin, bir kimse için saat, zamanı göstermesiyle
pratik faydası olan, statü sembolü olmasıyla kişinin kendini ifade etme ihtiyacına, ayrıca bir
gruba dâhil olmasına yardımcı olabilmesi sebebiyle de yakınlık ihtiyacına karşılık veren bir
üründür ve bu nedenle kişinin ilgilenim düzeyi yüksek olmaktadır. İlgilenim ve bireylerin
ilgilenim düzeylerini etkileyen unsurlar, pazarlamacılar için çeşitli nedenlerle kritik önem arz
edebilmektedir. Örneğin, tüketici ilgilenimi arttıkça, tüketicinin satın alma karar sürecinde
dikkati, bilgi toplama ve değerlendirme süreçlerinde üstleneceği aktif rol ya da ağızdan ağıza
iletişimdeki etkinliği de olumlu yönde etkilenecektir. Yüksek ilgilenime sahip bir tüketici,
zamanla belirli bir ürün ya da ürün grubu üzerinde uzman sayılacak bir kimse hâline gelebilir.
Dolayısıyla bu kişi, daha detaylı ürün bilgisi sunan reklam mesajlarını muhtemelen daha fazla
ikna edici ve kendisine yakın bulacaktır. Tam tersi düşük ilgilenime sahip tüketici ise genelde
ürüne dair deneyimi olmayan ve bu gibi pazarlama çabası ile gönderilen mesajları almaya
daha açık tüketiciler olacaktır. Bu tüketiciler için ise daha çok, simgesel ya da duygusal
mesajlar onları satın almaya yönlendirebilecek/motive edecek unsurlar olabilir. Bu nedenle
pazarlamacılar, tüketici ilgilenimi ve motivasyonu arasındaki bu ilişkiyi pazarlama
stratejilerini geliştirirken göz ardı etmemelidir.

5.5. Satın Alma Güdüleri ve Güdü Çatışmaları

Herhangi bir satın alma karar sürecinde tüketicileri harekete geçiren birden fazla güdü
mevcut olabilir. Bu nedenle tüketiciler zaman zaman kendilerini olumlu ya da olumsuz farklı
güdülerin birbirleriyle çeliştiği ya da diğer bir deyişle kimi hedeflerinin çatıştığı durumlar
içerisinde bulabilirler. Literatürde, bu hususta tüketicilerin yaşayabileceği üç tür güdü
çatışması tanımlanmıştır. Bunlar; yaklaşma-yaklaşma; yaklaşma-kaçınma ve kaçınmakaçınma çatışmaları olarak adlandırılır.

Yaklaşma-yaklaşma çatışması, bir bireyin, farklı ihtiyaçlarını tatmin etmeye
yarayacak, nispeten eşit düzeyde arzulanan iki alternatif arasında seçim yapması gerektiği
durumlarda söz konusu olur. Bir kişinin tatilde ailesiyle tatile çıkmak veya arkadaşlarıyla
eğlenceli vakit geçirmek kararı arasında kalması gibi. Ya da kariyeri için önemli bir seminere
katılma veya tuttuğu takımın maçını izleme kararını vermek zorunda olan bir bireyin yaşadığı
durum gibi.

Yaklaşma-kaçınma çatışması, kişinin bir eylemi hem gerçekleştirmek istediği
hem de aynı zamanda yaratacağı sonuçlar nedeniyle ondan kaçındığı durumu ifade eder.
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Örneğin, kendisine öğretilenler doğrultusunda sigaranın zararlı olduğunu bilen ancak arkadaş
çevresinde kabul görmek ya da daha olgun görünmek amacıyla sigara içen bir genç gibi. Ya
da bronzlaşmak isteyen ancak solaryumun cilt için zararlı olduğuna dair duyumları olan bir
kimsenin, bu nedenle solaryuma gidip gitmeme kararını almasında yaşadığı ikilem gibi.

Kaçınma-kaçınma çatışması, tüketicinin eşit düzeyde arzulamadığı iki
alternatif arasında seçim yapması gerektiği durumlarda söz konusudur. Örneğin, tamir ve
bakım gerektiren eski otomobile masraf yapmak ya da onun yerine yeni bir otomobil almak
gibi.
Pazarlamacılar da, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama amaçlarının yanında,
tüketicilerin yaşadıkları bu çeşitli ikilemlere çözüm olabilmek için bazı faaliyetlerde de
bulunmaktadır. Örneğin, yaklaşma-yaklaşma çatışması söz konusu olabilecek bir durumda,
üreticiler çeşitli faydaları bir arada sunarak tüketicileri cezbetmeye çalışabilirler. Örneğin,
düşük kalorili ürünler üreten bir firma aynı zamanda, ürünlerinin, hem benzer ürünlerin yarısı
düzeyde kaloriye sahip olduğunu, hem de tüketiciye diğerlerinden daha iyi bir lezzet
deneyimi sunduğunu öne sürebilir. Yaklaşma-kaçınma çatışması için, örneğin kürk giymeyi
isteyen ancak çevresi tarafından tepki görebileceğini düşünerek arada kalmış bir tüketici için
yapay kürk bir alternatif olabilir. Kaçınma-kaçınma çatışması için ise aynı örnek üzerinden
gidecek olursak, herhangi bir seçeneği tercih etmekten duyulacak rahatsızlığı azaltmaya
yönelik mesajların tüketiciye ulaştırılması söz konusu olabilir. Yani yeni bir otomobil satın
alması için tüketici çeşitli teşvikler ya da ödeme kolaylıkları ile cezbedilebilir ya da mevcut
otomobili için tüketicinin düzenli bakım yaptırmasının, sonraki dönemlerde yaşanacak
olumsuz durumları ve katlanılacak maliyetleri engelleyebilmesi için önemli olduğu çeşitli
mesajlarla yansıtılabilir. Nitekim, bu çatışmalara getirilecek çözümler, bireylerin tüketim
alışkanlıkları üzerinde de ileriye dönük olarak yönlendirici bir etkiye sahip olabilmektedir.
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Uygulamalar
TÜKETİCİ MOTİVASYONLARI, YÖNETİCİNİN KUTUP YILDIZIDIR
Dünyada hiçbir insan kendisini güzel-yakışıklı gösteren bir fotoğrafa duyarsız
kalamaz. Peki, fotoğraf çekmenin ardındaki dürtü nedir? Kendi fotoğraflarımızı severiz;
çünkü “ölümsüz” olmak isteriz.
George Eastman’a göre, “Fotoğraf çekmek iyi zamanları muhafaza etmektir.” Bu
sebeple kendisini film üreticisi değil, “hatıra yaratıcısı olarak” tarif eder. George Eastman, o
zamanlar sadece seçkinlerin ilgilendiği fotoğrafçılığı kitlelere ulaştırmayı kafasına
koyduğunda henüz yirmi dört yaşındaydı. Makineyi kalem kadar kullanışlı kılmaktaki
amacının arkasında yatan en güçlü motivasyon ise değerli anları “ölümsüzleştirmekti.”
Dünyanın her yerinde, her yaştan ve her gelir grubundan insan, benzer
motivasyonlarla harekete geçer. Motivasyonlar evrenseldir. Çinliler de, Fransızlar da, Türkler
de, gençler de, yaşlılar da; “özgür olmak”, “güçlü” olmak, “kontrolü elinde tutmak”, “çekici
olmak” ya da “eğlenmek” isterler. Bunlar istisnasız herkesi yakalayan motivasyonlardır.
Ancak her insan için örneğin “güçlü olmanın” yöntemi farklı olabilir. Birisi için güçlü
olmak bir rütbe sahibi olmak iken, bir başkası için para sahibi olmak anlamına gelebilir.
Güçlü olmanın anlamı ve simgeleri kişiden kişiye, toplumdan topluma değişebilir; ama
hepsinin arkasındaki dürtü aynıdır. Bu anlamda pazarlama ve marka yönetimi hem evrensel
hem de yerel ve kültürel bir iştir. Bu sebeple pazarlama ve marka yönetimiyle ilgilenen
herkesin bir yandan insanlığın ortak bilinçaltını okumayı bilmesi öte yandan da bireylerin
kimliklerini anlayabilmesi gerekir.
Nic Hall ve arkadaşları “tüketicilerin evrensel ihtiyaçlarını anlamak” üzere bir çalışma
yaptılar. İşe önce Maslow, Milton Rokeach, Shalom Schwartz gibi bilim adamlarının
çalışmalarından hareketle insanların ortak iki yüz ihtiyacından oluşan bir liste çıkardılar.
Ardından, 30 ülkede 2000 tüketiciyle görüşmeler yaparak bu ihtiyaçlar arasından en temel
olanlarını seçerek bu listeyi önce yetmişe, sonra da 15 ihtiyaca indirgediler. Nic Hall bu 15
ihtiyacın insanların evrensel ihtiyaçlarının çekirdeğini oluşturduğunu öne sürüyor. Nic
Hall’ün çalışmaları dolaylı ya da dolaysız olarak bir çok global markanın stratejilerinde
hayata geçiyor. Bu motivasyonları doğru şekilde yöneten markaların insanlarla içsel bağlar
kurduğuna tanık oluyoruz. Hemen her pazarda “güven”, “denge”, “aidiyet”, “bilgelik”,
“saygı” gibi motivasyonlar çevresinde stratejilerini oluşturan markalar, tüketicilerin anlam
arayışlarının bir parçası oluyor.
Bu ihtiyaçların listesi şöyle:
1. İyi yaşam talebi 2. Sevgi 3. Uyum 4. Güvenlik 5. Ait olma 6. Kontrol 7. Saygı 8.
Kişisel tatmin 9. Geleneksellik 10. Bireysellik,11. Eğlence 12. Çekicilik 13. Bilgi 14. Liderlik
15. Özgürlük
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İhtiyaçlarımız aynı zamanda motivasyonlarımız olarak da okunabilir. Böyle bir bakış
açısıyla Nic Hall ve arkadaşlarının önerdikleri “ihtiyaç temelli pazar bölümlemesi” aynı
zamanda “motivasyon temelli bir segmentasyon” olarak da ele alınabilir. Neden ihtiyaçlara
dayalı segmentasyon daha çok işe yarıyor? Çünkü günümüz toplumlarında tüketiciler “çoklu
kimliklere” sahipler. Farklı zaman ve durumlarda, kişiliklerinin farklı bir tarafı ortaya çıkıyor.
Kimi zaman zıt uçlar arasında gidip geliyorlar. Sadece demografik veriler ya da yaşam tarzına
yönelik bilgiler tüketicilerin neyi-neden yaptıklarını açıklayamıyor. Ayrıca bugünün “çok
kutuplu” dünyasında insanlar, “sınıflar” ya da “kastlar” hâlinde yaşamıyorlar. Hangi “sınıfa”
ait olurlarsa olsunlar, kendi” sınıfının” sınırlarını zorlayan talepler ya da ilgi alanları
sergiliyorlar. Hangi sosyo-ekonomik statüye ait olurlarsa olsunlar; ister liberal ister
muhafazakâr bir hayat yaşasınlar artık tüketiciler kendi “profillerinin” sınırlarını aşan tüketim
kalıpları geliştirebiliyorlar.
Bu sebeple tüketicileri gruplamak yerine ihtiyaçları, değerleri ve motivasyonları
gruplamak daha yararlı oluyor. Yani segmentleri somut insanlardan oluşan gruplar olarak
değil, benzer ihtiyaçları sergileyen, benzer motivasyonlara sahip olan gruplar olarak tarif
etmenin bu çağın ruhuna daha uygun olduğunu düşünüyorum. Mesela, insanları diyet
yapanlar ve yapmayanlar olarak gruplara ayırmak yerine “canı diyet ürün tüketmek
isteyenler” segmentini tanımlamak bana daha doğru geliyor. İnsanları gruplamak, o insanların
söz konusu grubun dışına hiç çıkmayacaklarını varsayan bir yaklaşımdır. Oysa hepimiz biliriz
ki pazartesi günü diyet yapmaya başlayıp, ertesi gün vazgeçebiliriz. Hatta bir kebapçıda tıka
basa yemek yerken diyet kola içebiliriz. (Kategorize Etme Beni!)
Pazarlama ve marka yöneticileri, eğer değerleri ve motivasyonları iyi
anlarlarsa, tüketicilerin satın alma davranışlarını kolaylıkla harekete geçirebilirler.
Motivasyonlar ve değer boyutlarını anlamaya hiç gerek görmeden, sadece davranışları
etkilemeyi amaçlayan bir pazarlama anlayışını benimsemek de mümkündür elbette; ama ben
bir pazarlama/marka yöneticisinin daha derinlikli bir bakış açısına sahip olması gerektiğine
inanıyorum.
Tüketicinin motivasyonlarını anlamadan pazarlama yapmak daha çok yanılgıya neden
olur. Pazarlama kararları zaten yeterince karmaşık, elle tutulmayan birçok değişkenin hesaba
katılmasıyla alınması gereken kararlardır. Bu kadar çok değişkenin olduğu bir ortamda,
tüketici motivasyonlarına hâkim olmak, pazarlama/marka yöneticisine pusula işlevi görür, zor
kararları alırken en doğrusunu seçtiren rehberdir. Bu anlamda tüketici motivasyonları,
yöneticinin kutup yıldızıdır. Ortam ne kadar değişken, kaygan, güvensiz, fırtınalı ve gelecek
ne kadar öngörülmez olursa olsun, müşterisinin motivasyonlarını anlamış olan bir yönetici
aldığı kararlarda daha az hata yaparak ilerler; çünkü ne yapacağını herkesten daha iyi bilir.
Kaynak:
“Motivasyonlar
İçimizdeki
Pusuladır”,
Temel
http://www.temelaksoy.com/motivasyonlar-icimizdeki-pusuladir/, Erişim tarihi: 10.09.2014.

Aksoy,
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Uygulama Soruları
1.
Motivasyon, istek ve ihtiyaç kavramlarını tanımlamalarıyla birlikte
düşündüğünüzde, pazarlama uygulamaları ve pazarlama araştırmaları açısından hangisinin
daha önde ya da önemli olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu tür bir sıralama yapılabilir
mi? Neden? Örneklerler anlatınız.
2.
Yukarıdaki yazıdan hareketle, motivasyonların evrensel olduğu görüşüne
katılıyor musunuz? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Motivasyon kavramı, kişinin bir amaca yönelik olarak kendini belirli bir davranışa
yönlendirmesi ve bu davranışı sürdürmesini içeren psikolojik süreçleri kapsayan bir
kavramdır.
Literatürde güdüler, farklı yazarlar tarafından çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmış
olmakla birlikte en sıklıkla tercih edilen sınıflamalar şu şekildedir: açık-gizli, olumluolumsuz, akılcı-duygusal, yüksek-düşük öncelikli güdüler.
Psikologlar ve davranış teorisyenleri insan motivasyonu üzerine geçmişten bugüne
geçerliliğini koruyan pek çok kuram geliştirmişlerdir. Bunlardan en önemlileri Sigmund
Freud (1933) ve Abraham Maslow (1943) tarafından öne sürülmüş olan motivasyon süreci ve
güdüler ile ilgili kuramlardır. Freud’un motivasyon kuramına göre, bireyler büyük bir oranda,
davranışlarını şekillendiren gerçek psikolojik güçlerin bilincinde değillerdir. İnsanlar büyür ve
gelişirken, bir yandan da pek çok dürtüsünü bastırır. Maslow ise tüm ihtiyaçlar tarafından
paylaşılan hiyerarşik bir düzen önermiştir. Buna göre ihtiyaçlar en alt kademeden başlayarak;
fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, saygınlık ihtiyacı ve kendini
gerçekleştirme ihtiyacı olmak üzere beş basamaklı bir ihtiyaçlar hiyerarşisinden geçer.
Tüketici ilgilenimi, kendi ihtiyaçları ya da değerleri doğrultusunda, bir tüketici için,
söz konusu ürünün veya satın almanın temsil ettiği kişisel ilgi düzeyi olarak tanımlanabilir.
Herhangi bir satın alma karar sürecinde tüketicileri harekete geçiren birden fazla güdü
mevcut olabilir. Bu nedenle tüketiciler zaman zaman kendilerini olumlu ya da olumsuz farklı
güdülerin birbirleriyle çeliştiği ya da diğer bir deyişle kimi hedeflerinin çatıştığı durumlar
içerisinde bulabilirler. Literatürde, bu hususta tüketicilerin yaşayabileceği üç tür güdü
çatışması tanımlanmıştır. Bunlar; yaklaşma-yaklaşma; yaklaşma-kaçınma ve kaçınmakaçınma çatışmaları olarak adlandırılır.
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Bölüm Soruları
1) ________________, tüketicilerin karar süreçlerinde alternatifleri değerlendirirken
ya da seçim yaparken mantık çerçevesinde en fazla faydayı elde edeceklerini düşündükleri
seçimleri gerçekleştirmelerini sağlayan güdülerdir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Açık güdü
b) Gizli güdü
c) Akılcı güdü
d) Duygusal güdü
e) Olumsuz güdü
2) Bireylerin seyahat ederken daha güvende hissetmelerini sağlayacak bir otomobili ya
da en uzun süre kullanabileceği kot pantolonu tercih etmesini ifade eden ihtiyaçlara ne ad
verilir?
a) Sosyal olmayan ihtiyaçlar
b) Sosyal ihtiyaçlar
c) Fonksiyonel ihtiyaçlar
d) Duygusal ihtiyaçlar
e) Sembolik ihtiyaçlar
3) Bronzlaşmak isteyen ancak solaryumun cilt için zararlı olduğuna dair duyumları
olan bir kimsenin, bu nedenle solaryuma gidip gitmeme kararını almasında yaşadığı ikilem
durumunda söz konusu olan güdü çatışması türü hangisidir?
a) Yüksek -düşük ilgilenim
b) Yaklaşma-kaçınma çatışması
c) Yaklaşma-yaklaşma çatışması
d) Kaçınma-kaçınma çatışması
e) Düşük-yüksek ilgilenim
4) Bir kişinin tatilde, ailesiyle tatile çıkmak veya arkadaşlarıyla eğlenceli vakit
geçirmek kararı arasında kalması durumunda söz konusu olan güdü çatışması türü hangisidir?
a) Yüksek -düşük ilgilenim
b) Yaklaşma-kaçınma çatışması
c) Yaklaşma-yaklaşma çatışması
d) Kaçınma-kaçınma çatışması
e) Düşük-yüksek ilgilenim
5) Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde kişisel tatmin
farklılaştırılmış tecrübeler yaşama ihtiyaçları, hangi düzeydeki
sınıflandırılır?
a) Fizyolojik ihtiyaçlar
b) Güvenlik ihtiyacı

sağlamak
ihtiyaçlar

amaçlı
altında
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c) Ait olma ve sevgi ihtiyacı
d) Saygınlık ihtiyacı
e) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
6) Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi temel olarak dört prensip üzerine kuruludur.
Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler arasında yer almaz?
a) Tüm insanlar, genetik mirasları ve sosyal etkileşimleri vasıtasıyla benzer güdülere
sahip olurlar.
b) Bazı güdüler, diğerlerinden daha temel düzeyde ve bazıları da diğerlerine göre daha
önemli olan güdülerdir.
c) Her insanın kendine özgü güdüleri olduğundan faklı kişilerin güdüleri
arasında benzerlik bulunmamaktadır.
d) Diğer güdüler harekete geçirilmeden önce, daha temel güdülerin en az düzeyde de
olsa tatmin edilmesi gerekir.
e) Güdüler tatmin edildikçe, daha üst düzeyde yer alan diğer güdüler harekete geçer.
i.
Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
ii.
Fizyolojik İhtiyaçlar
iii.
Güvenlik İhtiyacı
iv.
Ait olma ve sevgi ihtiyacı
v.
Saygınlık İhtiyacı
Aşağıdakilerden hangisinde Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi aşağıdan yukarıya doğru
hatasız bir şekilde sıralanmıştır?
a) v, iv, i, ii, iii
b) ii, iii, i, iv, v
c) ii, i, iii, v, iv
d) i, iii, ii, v, iv
e) ii, iii, iv, v, i
7)

8)

i.
Abraham Maslow
ii.
Sigmund Freud
iii.
Albert Einstein
İnsan motivasyonu üzerine geçmişten bugüne geçerliliğini koruyan pek çok kuram
geliştirilmiştir. Yukarıdaki bilim adamlarından hangisi/hangileri bu alandaki çalışmaları ile
dikkat çekmiştir?
a) i, ii
b) i, ii, iii
c) ii, iii
d) Yalnız i
e) Yalnız iii
9)
___________, kendi ihtiyaçları ya da değerleri doğrultusunda, bir tüketici için,
söz konusu ürünün veya satın almanın temsil ettiği kişisel ilgi düzeyidir.
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Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Maruz Kalma
b) Tüketici İlgilenimi
c) Dikkat Etme
d) Algılama
e) Odaklanma
i. Yaklaşma-Yaklaşma
ii.Yaklaşma-Kaçınma
iii.Kaçınma-Kaçınma
Tüketiciler zaman zaman kendilerini olumlu ya da olumsuz farklı güdülerin
birbirleriyle çeliştiği ya da diğer bir deyişle kimi hedeflerinin çatıştığı durumlar içerisinde
bulabilirler. Literatürde, bu hususta tüketicilerin yaşayabileceği güdü çatışmaları
tanımlanmıştır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri anılan güdü çatışmaları arasında yer alır?
a) i, ii
b) i, ii, iii
c) ii, iii
d) Yalnız i
e) Yalnız iii
10)

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) b, 4) c, 5) e, 6) c, 7) e, 8) a, 9) b, 10) b
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6. TUTUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. TUTUMLAR
6.1. Tutum Nedir?
6.2. Tutumların Oluşumu
6.3. Tutumların Fonksiyonları/İşlevleri
6.4. Tutumların Bileşenleri
6.5. Tutumların Değiştirilmesi
6.6. Tutumların Ölçülmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tutum nedir? Nasıl oluşur? Anlatınız.

2.

Tüketicilerin tutumları nasıl ölçülür ve analiz edilebilir? Örneklerle anlatınız.

3.

Algı, tutum ve davranış kavramları arasındaki farkları açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tutumlar konusunda detaylı bilgi
sahibi olmak

İlgili kavram araştırma ve
tartışma yolu ile
edinilecektir.

Tutumların oluşumu

Tutumların oluşumlarına dair bilgi
sahibi olunmasını sağlamak

İlgili kavram, süreçler ve
çeşitli örnekler hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
elde edilecektir.

Tutumların
fonksiyonları/işlevleri

Süreç hakkında araştırma ve
Tutumların işlevleri hakkında bilgi
tartışma yolu ile
sahibi olmak
edinilecektir.

Tutumların bileşenleri

Tutumların temel yapıları ve
unsurlarını kavrayabilmek

İlgili konuyu, çeşitli örnekler
ile incelemek vasıtasıyla
elde edilecektir.

Tutumların
değiştirilmesi

Tutumların geliştirilmesi ve
değiştirilmesi hakkında detaylı
bilgi sahibi olmak

Süreç hakkında araştırma ve
tartışma yolu ile
edinilecektir.

Tutumların ölçülmesi

Tutumların ölçümü konusunda
detaylı bilgi sahibi olmak

İlgili konuyu, çeşitli örnekler
ile incelemek vasıtasıyla
elde edilecektir.

Tutum nedir?
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Anahtar Kavramlar
•Bilişsel bileşen
•Duygusal bileşen
•Davranışsal bileşen
•Tutum ölçekleri
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Giriş
Gün içerisinde bazen yüzlerce defa karar vermek durumunda kalırız. Ne giyeceğimiz,
ne yiyeceğimiz, öğleden sonraki tüketici davranışı dersine gidip gitmeyeceğimiz gibi.
Aldığımız her karar yapabileceğimiz bu faaliyetlere alternatif oluşturabilecek başka faaliyetler
hakkındaki duygu ve düşüncelerimize bağlıdır. Bu duygu ve düşünceler tutum olarak
adlandırılmaktadır. Bir başka tanıma göre ise kişilerin bir nesne veya fikir hakkında genelde
kalıcı olan olumlu veya olumsuz değerlendirmeleri, duyguları ya da eğilimleri tutumları
oluşturmaktadır.

115

6.1. Tutum Nedir?
Tutumları sayesinde kişiler nesneleri severler ya da sevmezler, onlardan tutumlarına
göre uzak dururlar ya da onlara yakınlaşırlar. Dikkate alındığı sürece tutumlar, tüketiciler
hakkında çok şey anlatırlar. Tüketicilerin bir ürün ya da hizmete karşı tutumları onların o ürün
ya da hizmet hakkındaki genel değerlendirmeleridir. O ürünü ne kadar sevdikleri ya da
sevmedikleri, ona karşı duygularının gücüdür. Herhangi bir şeye karşı tutumların güçlü
olması tutumsal bağlılıklarının da güçlü olduğu anlamına gelebilir. Ancak her güçlü tutumsal
bağlılığın güçlü bir davranışsal bağlılığı getireceği söylenemez.
Araştırmacılar, tüketicilerin tutumlarını onlara doğrudan sorarak ya da
davranışlarından çıkarımlarda bulunarak değerlendirirler. Örneğin, yapılan bir araştırmada
tüketiciye belirli bir markaya ait elektronik eşyaları alıp almadığı ve yine bu markayı
arkadaşlarına tavsiye edip etmeyeceği sorularak bu tüketicinin o markaya karşı olumlu
tutumlara sahip olduğu çıkarımında bulunulabilir. Bu örnek, tutumların doğrudan
gözlemlenemediğini ancak kişilerin söyledikleri ya da yaptıkları şeylerden anlamlar
çıkarılarak öğrenilebildiğini göstermektedir. Başka bir deyişle kişilerin tutumları gözlenemez
ancak davranışlarının gözlenmesi sonucunda tutumları hakkında bir karara varılabilir.

6.2. Tutumların Oluşumu

Bireylerin, özellikle de genç neslin ürünler hakkındaki genel tutumları nasıl meydana
gelmektedir? Bir başka deyişle Converse ayakkabı, Adidas eşofman, Gap marka sweatshirt,
Levis kot pantolon hakkındaki tutumları nasıl meydana gelmektedir? Ya da bu tip kıyafetleri
aldıkları yerlerin bir önemi var mıdır? Bunlara karşı olumlu ya da olumsuz tutumlarının
oluşumunda aile bireylerinin, arkadaşlarının, özendikleri tanınmış kişilerin, reklamların, hatta
mensup oldukları sosyal grupların nasıl etkileri bulunmaktadır? Neden bazı tutumlar sonsuza
dek değiştirilemezken bazıları oldukça sık farklılaşabilmektedir? Bu tip sorular pazarlamacılar
için oldukça önem oluşturmaktadır. Çünkü tutumların nasıl oluştukları konusunda bir fikir
sahibi olmadan tüketici tutum ve davranışlarını anlamaları da etkilemeleri de imkânsız hâle
gelecektir.
Bireyler, belirli bir süreç sonucunda çevrelerinde bulunan diğer kişiler, ürünler, fikirler
ve faaliyetler hakkında bazı duygu ve düşünceler edinirler. İşte bu edinimler tutumların
oluşum süreci içerisinde yer alırlar. Bir tutumun oluşturulmasından bahsedildiğinde, bir nesne
hakkında herhangi bir tutumun olmamasından (ör: otomatik vites arabalar) o nesne hakkında
biraz tutum sahibi olmaya (ör: İstanbul trafiğinde araba kullanıyorsanız arabanızın otomatik
vitesli olması çok büyük kolaylık sağlar) doğru kişide oluşan bir değişimden bahsediliyor
demektir. Bahsedilen tutum oluşturma, öğrenme, çağrışım ve ilişkilendirme sonucu meydana
gelmektedir. Bunlar da klasik koşullanma ve edimsel koşullanma yoluyla oluşabilmektedirler.
Klasik koşullanmayla hoşa gitmeyen bir durumun markayla ilişkilendirilmesiyle olumlu
tutum olumsuz hâle dönüştürülebilir, aynı şekilde tam tersi uygulanarak marka ya da ürün
hakkında olumlu tutumlar oluşturulması hedeflenebilir. Özellikle parfüm markalarının Fransız
isimleri çağrıştırmasının altında yatan neden bundandır. Çünkü tarihsel olarak da Fransız
parfümlerinin insanların zihninde eski, bilinen, kaliteli imajının olmasından dolayı, parfüm
isimlerinin de yaptığı çağrışım sonucu olumlu tutum geliştirme ihtimali yükselecektir. Benzer
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şekilde, pek çok şemsiye markalamanın uygulanma sebebi de benzerdir. Markanın sahip
olduğu olumlu imajını kullanarak diğer ürünlerin de bundan faydalanması ve tüketicilerde
olumlu tutumlar oluşturulması hedeflenmektedir. Benzer şekilde edimsel koşullanma da
tüketicinin olumlu sonuçlar doğuran davranışları yapması ya da olumsuz sonuçlar doğuran
davranışlardan kaçınmayı öğrenmesine dayanmaktadır. Bu yolla da tüketici bazı davranışları
neticesinde ödüllendirilerek ürün ya da marka hakkında olumlu tutumlar geliştirmesi
sağlanabilir.

6.3. Tutumların Fonksiyonları/İşlevleri

Tutumlarımız sayesinde ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için alternatif ürünler arasında
mevcut bilgimizi kullanarak değerlendirmeler yapıp daha hızlı, daha kolay ve daha az riskli
satın alma kararları veririz. Örneğin, Caterpillar botları hakkında olumlu deneyimlerimiz
varsa, tekrar bot alma ihtiyacı hissettiğimizde olumlu tutumumuzu hatırlayarak tekrar o marka
bot alma eğilimine girebiliriz.
Tutumlar bireylere dört farklı fonksiyonu ile etki etmektedir. Bunlar;
i. Faydacı/Yararlı Olma İşlevi: Bu bileşen ödüllendirme ve cezalandırmadaki temel
yapıya benzer bir yapı göstermektedir. Faydacı olma işlevine göre bir ürüne karşı oluşacak
olumlu tutumlar o üründen elde edilen zevke göre oluşmaktadır. Bu işlevden yararlanarak
tüketicilerin zihninde olumlu tutumlar geliştirmek isteyen pazarlamacıların kendi ürünlerinin
onlar için alternatiflerle kıyaslandığında ne gibi faydalar sağlayacağını ön plana çıkarmaları
yeterli olacaktır. Günde iki bardak çay tüketiminin insan sağlığına iyi geldiği bilgisi ile çaya
karşı olumlu bir tutum oluşturma; kahvaltılarda nar suyu tüketmenin insan sağlığına olumlu
etki yapacağı bilgisi ile kahvaltılarda nar suyu tüketimine dair olumlu bir tutum oluşturma;
faydacı olma işlevine göre bir üründe olumlu tutum oluşturmaya örnek olarak verilebilir.
ii. Değer İfade Etme İşlevi: Tutumlar kişilerin temel değerlerini ifade ederek bu işlevi
yerine getirmiş olurlar. Tüketiciler, sadece ürünün objektif özelliklerine göre değil ürünün
kendileri için ifade ettiği değere ve anlama göre tutum geliştirirler. Yani tutumlar bireyin
sahip olduğu değerleri ile tutarlı olduğunda birey kendini daha kolay ifade edecektir. Örneğin
çok milliyetçi olan tüketiciler sadece Türkiye’de yapılmış yerli ürünleri almayı tercih ederler.
Bu durum tutumların değer ifade etme işlevinden dolayı oluşmaktadır. Benzer şekilde spor bir
otomobil alan tüketici iyi bir sürücü olduğu izlenimini vermek için bu tür bir araba satın
alabilir. Reklamlardaki ürünle kişilik ve değerler arasındaki ilişkinin vurgulanması bu
sebepledir. Yaşlı birisinin genç imajı vermek için spor bir araba satın alması değer ifade etme
işlevine örnek olarak verilebilir.
iii. Ego/Benlik Koruma/Savunma İşlevi: Bireyler genelde kendi benliklerini korumaya
çalışırken eksikliklerini de saklama eğiliminde olurlar ve bu yönde tutumlar geliştirirler.
Kişinin benliğini koruyan ürünler bu amaçla satın alınırlar. Kişiler kendilerine olan
güvenlerini bu şekilde korumak isterler. Örneğin kozmetik ve moda ürünleri kullanarak
kendilerini daha iyi hissederler. Kişilerin kendi öz benliklerini koruma altına almak amacıyla
yapmış oldukları tüketim bu kapsam içerisine girmektedir.
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iv. Bilgi İşlevi: İnsanlar bazı tutumları geliştirirler çünkü bir konu hakkında karara
varacakları zaman düzenli ve anlamlı bilgiye ihtiyaç duyarlar. Tüketiciler ilgi duydukları ve
ihtiyaçları olan bilgileri arzu ederler. Örneğin çocuğu olan tüketiciler çocuk bezine ilgi
duyarlar. Yılda ortalama 30.000 km yol giden birisinin dizel motorlu araçlara ilgi duyması
gibi.
Tutumların işlevlerini oluşturan bu dört madde birbirlerinden bağımsız işlevler
değildirler. Pek çok tüketicinin tutumları bu işlevlerin birleşiminden oluşmaktadır. Bir bireyin
değerleri ve yaşam biçimi (değer ifade etme işlevi) çoğu zaman onun benliği ile örtüşmektedir
(ego/benlik savunma işlevi). Bir tutum birkaç işlevi bünyesinde barındırabilir.

6.4. Tutumların Bileşenleri

Bireylerin tutumlarını açıklamada üç bileşenden faydalanılır. Bu üç bileşen bilişsel
bileşen, davranışsal bileşen ve duygusal bileşenden meydana gelmektedir. Tüketicilerin
tutumlarını değiştirmede ya da tüketicilerde yeni bir tutum oluşturmada bu üç bileşen önem
arz etmektedir.
i. Bilişsel Bileşen: Tüketicinin bir nesne hakkındaki inançları, düşünceleri ve
bilgisinden oluşmaktadır. Bilişsel bileşen, tutuma konu olan nesneye ilişkin olarak kişinin tüm
inançlarını kapsar ve doğru ya da gerçek olmaları gerekmez. İnançlarımız bilgiye (bir kişinin
deneyimleri sonucunda aspirinin ağrıyı geçirdiğine ve kalp krizi riskini azalttığına yönelik
inançları), fikre (tıpla ilgili bir dergide aspirinin kalp krizi riskini azalttığına dair iddiaları
sonucunda kişide oluşan çok da ikna edici olmayan inançlar) ya da değer sistemine (kişiler
sağlıklarını koruyabilmek için doktor tavsiyesine uymalıdırlar) bağlı oluşabilir. Kan bağışını
artırmak amacıyla kan vermenin insan sağlığına yararının ifade edilmesi bilişsel bileşene
yönelik bir mesajdır. Faydanın daha öne çıktığı rasyonel ürünlerde bilişsel bileşen daha yoğun
olarak kullanılabilir.
Tüketicinin ürün, marka özellikleri ve mağazanın sunduğu hizmetlere ilişkin inançları
ve bilgileri bilişsel bileşeni oluşturur. Buradan yola çıkarak özellikle reklamlarda tüketicilere
verilmeye çalışılan ürünlerle ilgili bilgiler, tüketicilerde o ürünlere yönelik tutumların da
oluşmasının sebeplerinden olacaktır.
ii. Duygusal Bileşen: Tutumların oluşmasında etkisi olan bu ikinci bileşen tüketicilerin
bir nesne hakkındaki duyguları ve hislerinden meydana gelmektedir. Duygusal bileşen,
içerisinde tarafsız bilgiden çok olumlu ve olumsuz bir his ve duygu barındırır. Bu olumlu ya
da olumsuz hisler ise tüketicinin bilişsel bileşen sonucunda ürünler hakkında oluşan inançları
doğrultusunda şekillenebilmektedir. Örneğin, Mac bilgisayarlar hakkında olumlu hisler
besleyen kişiler bu duyguya aynı markanın ürünlerinde tüketicilere kullanım kolaylığı sunan
yazılımlarıyla ilgili bilgileri sonucunda kendilerinde oluşan olumlu değerlendirmelerle
varmaktadırlar. Kan bağışı yapan birinin, bir çocuğun babasını kurtararak çocuğun
gözyaşlarını silmesine yardımcı olması duygusal bileşene yönelik verilen bir mesajdır. Marka
kişiliği oluşturmada duygusal bileşenler kullanılabilir.
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Pazarlamacılar, tutumları daha iyi anlayabilmek amacıyla dikkatlerini bilişsel
bileşenden daha çok duygusal bileşene yöneltmişlerdir. Çünkü tüketicinin bilmesinden ziyade
hissetmesinin tutumlarını oluştururken daha etkili olacağını düşünmektedirler. Günümüzde
duygusal bileşene yönelik mesajların daha yoğun bir şekilde kullanıldığı söylenebilir.
iii. Davranışsal Bileşen: Davranışsal bileşen sonucunda ise daha önce oluşmuş olumlu
ya da olumsuz duygularımız neticesinde belirli bir şekilde davranma eğilimimiz oluşmaktadır.
Bireyin nesneye karşı tutumu olumlu ise o nesneye yakınlık gösterirken, nesne hakkında
olumsuz tutumları oluştuysa o nesneden uzaklaşma, nesneyi eleştirme gibi davranışlar
sergileme eğiliminde olacaktır. Bu bileşen bir nevi tutumun davranışa dönüşme eğilimini
ifade etmektedir. Tüketici davranışında ise bu bileşen, tüketicinin satın alma eğilimini ifade
eden bir unsur olarak ele alınmaktadır. Buradan yola çıkarak davranışsal bileşenin bir eğilimi
ya da niyeti yansıttığını vurgulamakta yarar vardır. Çünkü her zaman tüketiciler bu niyete
göre davranmayabilirler, araya girebilecek olan başka etkenler kararlarını etkileyebilir,
değiştirebilir. Kan bağışı yapan birisinin, Özel A hastanesinden ücretsiz check-up kazanması
davranışsal bileşene yönelik bir mesajdır. Davranışsal bileşene yönelik verilen mesajlar, kısa
süreli satışları daha hızlı artırır.

6.5. Tutumların Değiştirilmesi

Pazarda lider konumda olan ve müşterilerinin çoğunluğunun sadakatini kazanmış
pazarlamacılar için en başta gelen hedef, tüketicilerin kendileri hakkındaki mevcut olumlu
tutumlarını güçlendirmek ve böylece rakiplerin onları cezbetmek amacıyla sunmuş oldukları
özel tekliflerden etkilenmemelerini sağlamaktır. Bu da markaya ilişkin tüketicilerin tutumsal
bağlılıklarının güçlendirilmesi ile sağlanabilir.
Tutumların değiştirilmesinde de aynı şekilde tutumlar oluşturulurken etkili olan
bileşenler önemli hâle gelmektedir. Mesela öğrenme yoluyla kazanılan tutumlar, yine
öğrenme yoluyla değişime uğrayabilirler. Pazarlamacılar tüketicilerin ihtiyaçlarını
değiştiremezler, ancak tüketicilerin tutumlarını oluştururlarken etkilendikleri ürünlerin
özellikleri ve faydaları ile ilgili bilgileri onlara ulaştırarak inançlarını etkilemeye çalışabilirler.
Pazarlamacıların çabaları haricinde, tüketiciler de referans gruplarında yer alan bireylerden
edindikleri bilgiler ve tavsiyeler doğrultusunda tutumlarında değişikliğe gidebilirler. Referans
alınan kişi ve gruplardan, uzman kişilerden ve ünlülerden yararlanarak pek çok tutum
değişikliğinin yapılması mümkündür.
Tutumların değiştirilmesinde etkili olabilecek farklı durumlar vardır. Bunları kısaca
şöyle özetleyebiliriz:

Karşıtlık: Tüketiciler, kendileri herhangi bir fedakârlıkta bulunmadan bir
şeyi alırlarsa daha mutlu olurlar. Bu da karşılığında bir miktar para verilerek yapılan bir
anketteki geri dönüş oranının para verilmeden yapılana oranla neden daha fazla olduğunun
göstergesidir. Anket cevaplamaya karşı olumsuz tutuma sahip bir katılımcı, motivasyon aracı
para olduğunda tutumunda değişikliğe gidebilmektedir.
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Rakiple Kıyas Yapma: Bu stratejiyle firmalar, rakip firmanın markasına
kıyasla kendi markasının sağladığı yararları ön plana çıkarmak suretiyle tüketicilerin
tutumlarını değiştirmeye çalışmaktadırlar. Yıllardan beri süregelen Coca-Cola ve Pepsi
rekabetiyle ilgili pek çok kıyaslamalı reklam yapılmaktadır.



Az Bulunma: Tıpkı insanlar gibi, nesneler de daha az bulundukları zaman
daha çekici hâle gelebilmektedirler. Yapılan bir çalışmada, tüketicilere tattırılan bir çikolatayı
değerlendirmeleri istenmiş. Katılımcılardan sadece bir adet çikolata tadanlar, birden fazla
tadanlara oranla ürünü daha fazla beğenmişler. Bu da bize çok olumlu tutumlar
beslemediğimiz bir araba markasının “sınırlı sayıda üretimini” gerçekleştirdiği modeline karşı
daha olumlu tutumlar geliştirmemizin nedenini açıklamaktadır.

Beğenme: Tüketiciler beğendikleri, özendikleri bireylerle benzer tutumlar
geliştirme eğiliminde olabilmektedirler. Ülkemizde haklarında olumsuz iddialar çıkan bazı
firmaların halkın beğendiği ve kendisine rol model olarak seçtikleri ünlü kişileri bu tip
iddiaları çürütmek amacıyla halkın karşısına çıkarmalarının sebebi de bundan
kaynaklanmaktadır. Böylece, ürün hakkındaki olumsuz fikirleri, tutumları olumlu hâle
çevirmekte genelde başarılı olunmaktadır.

Fikir Birliği: Bireyler, bir konu hakkında karara varmadan önce çevrelerinde
bulunan diğer bireylerin neler yaptıklarını dikkate almaktadırlar. Ailelerinden birilerinin ya da
arkadaş çevrelerindeki kişilerin bir ürün ya da marka hakkındaki olumlu veya olumsuz
tutumları onların da bu yönde tutumlarını değiştirmelerinde etkili olmaktadır.

Uzmanlık: Bir konuda uzman olan bir kişi bizim için konunun uzmanı
olmayan başka bir bireye göre çok daha güvenilirdir. Hedef alınan tüketici grubu mesajı veren
kaynağı güvenilir bulduysa ikna olması daha kolay hâle gelmektedir. Alanında uzman kişiler
bireylerin olumlu tutum geliştirmelerinde, o konuda algıladıkları riskin de azalmasında etkili
olurlar. Örneğin bir inşaat firması hakkında tüketicilerin çoğunda var olan olumsuz tutumlar,
deprem konusunda uzman bir profesörün bu firmanın yapmış olduğu inşaatlara kefil olması
neticesinde olumlu yönde değişebilmektedir.

Yeni Özellikler Ekleme: Tüketicilerin tutumlarını değiştirmek için
başvurulan stratejilerden bir tanesi de ürünün çekiciliğini artırmak için yeni özellikler
eklemektir. Örneğin pizza firmalarının ürünlerinin sağlıklı olduğunu vurgulayarak tam
buğday unundan yapmaları ya da 30 dakikayı geçen teslimlerde ürünün ücretsiz teslim
edeceklerini söylemeleri gibi taktikler hep bu yöndedir.

6.6. Tutumların Ölçülmesi

Kişilerin tutumlarının ölçülmesi davranışlarının ölçülmesi ya da gözlemlenmesi kadar
kolay olmamaktadır. Bireylerin doğrudan tutumlarını ölçmek oldukça zordur, onların
söyledikleri sözlerden ya da belirli davranışlarından çıkarımlarda bulunarak tutumları
hakkında fikir sahibi olabiliriz. Örneğin Ahmet okuldan hiç hoşlanmadığını ve okula gitmenin
zaman kaybı olduğunu söylesin. Aynı zamanda, okulda sınavlarından kötü notlar alıyor olsun
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ve sınıf aktivitelerine hiç katılmasın. Öğretmenlerinin çoğuyla da arası kötü olsun. Tüm bu
göstergelere dayanarak Ahmet’in okula karşı olumsuz tutumunun olduğu sonucuna
varabiliriz. Ancak, bazen davranışlarımız tutumlarımızın göstergesi olmayabilir. Yine benzer
şekilde Mehmet de okulu hiç sevmediğini söylese, ancak sınavlarından aldığı notlar ve okul
içindeki ilişkileri iyi olsa, Mehmet’in okul hakkındaki tutumu olumsuzdur sonucuna
varılabilir mi? Kendisine sorulsa olumsuz diyecektir, ancak okulda yapılan gözlemler
tutumunun olumlu olduğu yönündedir.
Buradan hareketle bireylerin tutumlarının doğrudan gözlemlenmesinin çok zor olduğu
söylenebilir. Bazı görüşlere göre, tutumların sözel bir ifadesi olan kanılar aracılığı ile tutumlar
ölçülebilirken, bir başka görüşe göre kanıların her zaman tutumları ifade etmeyeceği,
bireylerin söyledikleri ile yaptıklarının farklı olabileceği vurgulanmaktadır. Ancak, kişilerin
davranışlarının tutumlarından kaynaklandığı kanısı yaygındır. Tutumların ölçülmesi de bu
temele dayandırılmaktadır. Tüketici davranışlarında da tutumların ölçülmesi oldukça önem
arz etmektedir. Çünkü tutumların markalar, ürünler, hizmetler gibi pek çok şeye karşı
davranışların oluşmasındaki etkisi büyüktür. Pazarlamacılar da bu sebeple, çeşitli
yöntemlerden faydalanarak hedef kitlelerinin tutumlarını öğrenmeyi ve ölçmeyi
hedeflemektedirler. Bu yöntemlerle elde edecekleri bilgilerle de pazarda rekabetçi üstünlük
sağlayacakları stratejiler geliştirebilirler.
Araştırmacılar, tutumların ölçülmesinde pek çok yöntemden yararlanmışlardır.
Burada, üç yöntem üzerinde durulacaktır. Bunlar, davranışların gözlemlenmesi, nitel
araştırma yöntemleri ve tutum ölçekleri olarak gruplandırılmaktadırlar. Her birinin kendi
içerisinde avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. Bu yöntemler sonucunda elde
edilen bilgiler, pazarlamacıların ürün ya da hizmetlerini tüketicilerine sunarken geliştirmeleri
gereken stratejiyi belirlemelerine yardımcı olacaktır.
Gözlem
Gözlem yöntemi sayesinde araştırmacılar, davranışlardan bireylerin tutumları
hakkında fikir sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Bir üründen çok miktarda alan bir müşteri
hakkında, aldığı ürünün markası ile ilgili olumlu tutuma sahip olduğu sonucu
çıkarılabilmektedir. Ancak sadece buna bakılarak bireylerin tutumları hakkında sonuca
varmak pek de doğru bir yöntem olmayacaktır. Gözlem yöntemi ile sadece fiziksel olaylar ve
davranışlar saptanabildiği için tüketici davranışlarında kısıtlı bir kullanıma sahiptir. Bu
sebeple, bireylerin tutumlarının belirlenmesinde tek başına kullanılması yerine diğer
yöntemlerle beraber kullanılmasında fayda olabilmektedir.
Nitel Yöntemler
Bu yöntem kendi içerisinde odak grup görüşmeleri, derinlemesine görüşme ve
projeksiyon tekniklerini barındırmaktadır. Nitel yöntemlerin amacı, açık görüşmelerden
faydalanarak tüketicilerin duygu ve düşüncelerini belirlemektir.
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Odak grup görüşmeleri, 8-10 veya 12 kişiden oluşan bir grupla, önceden belirlenmiş
araştırma konusu çerçevesinde, önceden şekillendirilmiş fakat esnek soruların gruba
yöneltilmesi ve grup üyelerinin birbirleriyle konu üzerinde tartışıp görüş ortaya koymalarını
amaçlayan bir tekniktir. Odak grup görüşmesi, ortaya konan görüşlerin araştırmacı tarafından
değerlendirilip sonuca varıldığı bir bilgi toplama yöntemidir. Bu tartışma sırasında bir
moderatör, grup üyelerini doğal bir şekilde konunun akışını nereye getirmek istiyorsa
yönlendirmektedir. Odak grup görüşmeleri araştırılan konu ile ilgili ilginç sonuçlar elde
edilmesine olanak verebilir, ancak bu kadar az kişinin bütün pazarı temsil etmesi pek
mümkün olmamaktadır. Bu yüzden bu yöntemin diğer yöntemlerle beraber kullanılması daha
iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. İnternet vasıtasıyla katılımcı sayısının çok daha
fazla olduğu odak grup görüşmeleri de günümüzde yürütülmektedir. Firmalar katılımcılara
belirli bir katılım ücreti ödeyerek odak grup görüşmelerine internet üzerinden katılımlarını
teşvik etmektedirler.
Derinlemesine görüşme ise odak grup görüşmeleri gibi yapısal olmaması ve doğrudan
bir iletişim tekniği olmasına rağmen daha farklı bir yapıya sahiptir. Bu yöntemde, bireylerle
grup hâlinde değil birebir görüşme yapılmaktadır. Derinlemesine görüşmede, tecrübeli bir
görüşmeci, tek bir cevaplayıcı ile birebir görüşme yaparak onun bir konu hakkındaki
tutumlarını, fikirlerini, inançlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Kişi başı daha uzun sürelerle
görüşme yapılır. Derinlemesine görüşmeye katılacak kişinin konu ile ilgili etraflıca bilgiye
sahip olması gerekir.
Odak grup görüşmeleri ile derinlemesine görüşme bireylerin tutum ve davranışlarını
doğrudan öğrenmeye çalışan yöntemlerdendir. Ancak, tüketiciler bazı tutum ve davranışlarını
doğrudan ifade etmek istemeyebilirler. Bu sebeple projeksiyon tekniklerinden faydalanılabilir.
Projeksiyon teknikleri, cevaplayıcıların, ilgilenilen sorunları göz önüne alarak altta yatan
tutumlarını yansıtmaları için cesaretlendirerek yapılan yapılandırılmamış ve doğrudan
olmayan yöntemlerdir. Bu yöntemde, cevaplayıcılardan araştırmanın amacı gizlenmektedir.
Projeksiyon tekniklerinde, cevaplayıcılara başkalarının davranışlarını tahmin etmeleri istenir.
Başkalarının davranışlarını tahmin ederken cevaplayıcılar dolaylı olarak durumla ilgili kendi
inanç, duygu ya da tutumlarını yansıtırlar. Kelime çağrışım tekniği, tamamlama teknikleri
(hikâye tamamlama, cümle tamamlama), yorumlama teknikleri (resim yorumlama, resimli
roman yorumlama) ve anlamlandırma teknikleri (rol yapma, üçüncü şahıs) bu yöntemin
kapsamındadır.
Tutum Ölçekleri
Araştırmacılar bireylerin tutumlarını ölçebilmek amacıyla çoğunlukla kantitatif
ölçeklerden oluşan anketlerden faydalanmaktadırlar. Ankette yer alan çeşitli sorularla
tüketicilerin bir ürün ya da hizmete karşı olan tutumlarını derecelendirmeleri istenmektedir.
Tüketicilerin vermiş oldukları cevaplar, daha sonra sayısal bazı yöntemler kullanılarak analiz
edilir ve tutumlar ortaya çıkarılmaya çalışılır. Tutumların ölçülmesinde yararlanılan en yaygın
ölçek türleri “Likert” tipi ölçek ile “Boyutsal Ayırma” ölçekleridir. Likert tipi ölçekte
cevaplayıcıların çeşitli yargılara katılma dereceleri saptanarak tutumlarının belirlenmesine
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çalışılır. Verilmiş olan yargılar olumlu veya olumsuz olabilir. Yargılar beş noktalı bir ölçek
üzerinde değerlendirilir ve ölçeğin aralıkları birbirine eşittir. Cevaplayıcılardan kendisine
verilen yargılara ne derece katıldığını ölçek üzerindeki noktayı işaretleyerek belirtmesi istenir.
Tablo 6.1: Likert Tipi Tutum Ölçeği Örneği

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum

Ne
Katılıyorum
Ne
Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Nakit para
vermek yerine
kredi kartıyla
ödemeyi
tercih ederim
Kredi kartı ile
yaptığım
ödemelerde
harcamalarımı
kontrol
edemem

Tablo 6.1’de tüketicilerin kredi kartına karşı tutumlarını ölçmeye yönelik likert tipi
ölçekle hazırlanmış ifadelere yer verilmiştir.
Boyutsal ayırma ölçeğinde ise likert tipi ölçekten farklı olarak değerlendirilen nesne
veya özellikle ilgili olarak bireylerin tutumlarını, ölçeğin karşıt uçlarında yer alan zıt sıfatlar
aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Her bir nitelik için tek sayılardan oluşan
(5,7,9) bir ölçek oluşturulur ve ölçeğin bir ucuna ilgili nitelikle alakalı en olumlu, diğer ucuna
ise en olumsuz sıfat konulur. Boyutsal ayırma ölçeği kullanılarak tüketiciden bir marka,
mağaza ya da herhangi bir nesneyi zıt sıfatlar kullanarak derecelendirmesi istenir.
Tüketicilerin kendilerine gösterilen bir otomobil markasına ilişkin tutumları, boyutsal ayırma
ölçeğinden faydalanılarak Tablo 6.2’de olduğu gibi ölçülmeye çalışılmıştır.
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Tablo 6.2: Boyutsal Ayırma Tutum Ölçeği Örneği
Pahalı

1

2

3

4

5

6

7

Ucuz

Kaliteli

1

2

3

4

5

6

7

Kalitesiz

Erkeksi

1

2

3

4

5

6

7

Kadınsı
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Uygulamalar
SOSYAL MEDYA VE TUTUMLAR

Millward Brown'ın tüketicilerin sosyal medyada markalara yönelik genel tutum ve
davranışlarını inceleyen ilk dünya çapında kalitatif araştırmasının sonucunda, sosyal
medyanın tüketicinin sosyal tutumlarına ve davranışlarına çok derin etkisi olduğu ortaya çıktı.
Araştırmaya göre, insanlar sosyal medyada kendini farklı biriymiş gibi gösterip, farklı rollere
bürünebiliyor. Sosyal medya insanlara ''gerçek hayatta'' olmayan kişi olma olanağı sunuyor.
İçe dönük insanlar sosyal medyada aşırı paylaşımcı olurken, dışa dönük ve kendilerini bu
ortamlarda daha rahat ifade edebiliyor. Daha önce uygunsuz davranış veya ''çok fazla bilgi''
olarak değerlendirdiğimiz şeyler artık bu ortamlarda standart hâline gelirken hatta sosyal
medyada beklenen bir davranış olarak kabul edilmiş sayılabiliyor. Bu kişilik değişimlerinin
sebebi ise onay görme veya hayatlarımızla ilgili daha iyi hissetme ihtiyacı olarak görülüyor.
Araştırmada, katılımcıların sosyal medyada onlarla temasa geçen markaları ve şirketleri
sevmedikleri saptandı. Tüketiciler markaların daha şeffaf olmalarını ve şirketten daha çok
arkadaş gibi davranmalarını istiyor.
9 ayrı ülkeden birçok sosyal medya kullanıcısı ile görüşülen araştırmanın sonuçları
ülke ülke olarak da değerlendirildi. Örneğin Hintlilerin sosyal ağ tercihlerinde bir değişim
geçirdikleri ortaya çıktı. Ankete katılanlar, Hintli sosyal medya kullanıcıları Google'ın köklü
sosyal ağı olan Orkut servisinin, yeterince yenilikçi, işlevsel, yeni özellikleri geliştirmekte
hızlı olmadığını, ayrıca bölgeye çok bağlı kaldığını (özellikle gelişmekte olan ülkelere)
olduğunu belirtti. Araştırmaya göre, Hintlilerin gelişmekte olan değil gelişmiş bir millet
olarak görülme isteği Orkut'tan, Facebook'a geçmelerine sebep oluyor.
Araştırma ayrıca Çin'deki insanların sosyal medyayı kendini ifade etmek için bir araç
olarak çok hızlı bir şekilde kullanmaya başladıklarını, ancak Facebook gibi sitelere
erişememelerinin onları mutsuz kıldığını ve Facebook'ta gelişen küresel sohbetten dışlanmış
hissettirdiğini ortaya çıkardı. Çinliler bu durumun da sosyal medyanın doğasında var
olduğuna inandıkları özgürlüğe ters düştüğünü belirtiyorlar.
Kaynak:
“Sosyal
medya
tüketici
davranışını
değiştiriyor”,
http://www.aksam.com.tr/guncel/sosyal-medya-tuketici-davranisini-degistiriyor/haber-6329, Erişim
tarihi: 04.08.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Sosyal medyanın, tüketici tutumlarını daha çok nasıl ve hangi yönde
etkilediğini düşünüyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.
2.
Sizce küreselleşen dünyada, ülkeler bazında sosyal ağ tutumlarını kesin
çerçevelerle sınırlandırabilmek mümkün müdür veya doğru mudur? Neden? Anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kişilerin bir nesne veya fikir hakkında genelde kalıcı olan olumlu veya olumsuz
değerlendirmeleri, duyguları ya da eğilimleri tutumları oluşturmaktadır. Bireyler, belirli bir
süreç sonucunda çevrelerinde bulunan diğer kişiler, ürünler, fikirler ve faaliyetler hakkında
bazı duygu ve düşünceler edinirler. İşte bu edinimler tutumların oluşum süreci içerisinde yer
alırlar. Tutumlar bireylere dört farklı fonksiyonu ile etki etmektedir. Bunlar; yararlı olma,
değer ifade etme, ego/benlik koruma ve bilgi işlevidir.
Bireylerin tutumlarını açıklamada üç bileşenden faydalanılır. Bu üç bileşen bilişsel
bileşen, davranışsal bileşen ve duygusal bileşenden meydana gelmektedir.
Tutumların değiştirilmesinde de aynı şekilde tutumlar oluşturulurken etkili olan
bileşenler önemli hâle gelmektedir. Mesela öğrenme yoluyla kazanılan tutumlar, yine
öğrenme yoluyla değişime uğrayabilirler. Pazarlamacılar tüketicilerin ihtiyaçlarını
değiştiremezler, ancak tüketicilerin tutumlarını oluştururlarken etkilendikleri ürünlerin
özellikleri ve faydaları ile ilgili bilgileri onlara ulaştırarak inançlarını etkilemeye çalışabilirler.
Pazarlamacıların çabaları haricinde, tüketiciler de referans gruplarında yer alan bireylerden
edindikleri bilgiler ve tavsiyeler doğrultusunda tutumlarında değişikliğe gidebilirler. Referans
alınan kişi ve gruplardan, uzman kişilerden ve ünlülerden yararlanarak pek çok tutum
değişikliğinin yapılması mümkündür.
Araştırmacılar, tutumların ölçülmesinde pek çok yöntemden yararlanmışlardır. Bu
yöntemler, davranışların gözlemlenmesi, nitel araştırma yöntemleri ve tutum ölçekleri olarak
gruplandırılmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1) Kişilerin eksikliklerini saklama eğilimi ile kozmetik ve moda ürünleri kullanarak
kendilerini daha iyi hissetmeleri tutumların temel işlevlerinden hangisine örnektir?
a) Bilgi işlevi
b) Soyutlama işlevi
c) Faydacı olma işlevi
d) Değer ifade etme işlevi
e) Ego koruma işlevi
2) ___________, tüketicilerin bir nesne hakkındaki duyguları ve hislerinden meydana
gelmektedir. Bu bileşen, içerisinde tarafsız bilgiden çok olumlu ve olumsuz bir his ve duygu
barındırır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Duygusal bileşen
b) Motivasyon
c) Bilişsel bileşen
d) Davranışsal bileşen
e) İlgilenim
3) Tüketiciler beğendikleri, özendikleri bireylerle benzer tutumlar geliştirme
eğiliminde olabilmektedirler. Firmalar, bir ürün hakkındaki olumsuz fikirleri, tutumları
olumlu hale çevirmek için, tüketicilerin rol model alabileceği insanları kullanabilmektedir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar, tutumların değiştirilmesinde etkili olan ve
pazarlamacıların da başvurduğu hangi ilkeyi açıklar?
a) Rakiple Kıyas Yapma
b) Az Bulunma
c) Karşıtlık
d) Beğenme
e) Fikir Birliği
4) Ailelerinden birilerinin ya da arkadaş çevrelerindeki kişilerin bir ürün ya da marka
hakkındaki olumlu veya olumsuz tutumları, tüketicilerin tutumlarının söz konusu yakınlarının
tutumları yönünde değişmesinde etkili olmaktadır.
Yukarıda belirtilen örnek, tutumların değiştirilmesinde etkili olan ve pazarlamacıların
da başvurduğu hangi ilkeyi açıklar?
a) Rakiple Kıyas Yapma
b) Az Bulunma
c) Karşıtlık
d) Uzmanlık
e) Fikir Birliği
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5) Pizza firmalarının ürünlerinin sağlıklı olduğunu vurgulayarak pizzalarını tam
buğday unundan yapmaları ya da 30 dakikayı geçen teslimlerde ürünleri ücretsiz teslim
edeceklerini söylemeleri tüketici tercihlerini etkilemektedir.
Yukarıda belirtilen örnek, tutumların değiştirilmesinde etkili olan ve pazarlamacıların
da başvurduğu hangi ilkeyi açıklar?
a) Az Bulunma
b) Karşıtlık
c) Uzmanlık
d) Yeni Özellikler Ekleme
e) Rakiple Kıyas Yapma
6) Yılda ortalama 30.000 km yol giden birisinin dizel motorlu araçlara ilgi duyması
tutuma ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar?
a) Yararlı olma işlevi
b) Bilgi işlevi
c) Değer ifade etme işlevi
d) Ego/benlik koruma işlevi
e) Az Bulunma
7) Tutumların ölçülmesine ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Kişilerin tutumlarının ölçülmesi davranışlarının ölçülmesi ya da
gözlemlenmesinden daha kolaydır.
b) Bireylerin doğrudan tutumlarını ölçmek oldukça zordur, onların söyledikleri
sözlerden ya da belirli davranışlarından çıkarımlarda bulunarak tutumları hakkında fikir sahibi
olabiliriz.
c) Tutumların markalar, ürünler, hizmetler gibi pek çok şeye karşı davranışların
oluşmasında etkisi vardır.
d) Tüketici davranışlarında tutumların ölçülmesi oldukça önem arz etmektedir.
e) Davranışların gözlemlenmesi, nitel araştırma yöntemleri ve tutum ölçekleri
tutumların ölçülmesinde yararlanılan yöntemler arasında yer almaktadır.
8) Derinlemesine görüşmeye ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Bireylerin tutum ve davranışlarının doğrudan öğrenilmesi hedeflenir.
b) İhtiyaç duyulduğunda projeksiyon tekniklerine başvurulabilir.
c) Bireylerle grup halinde değil birebir görüşme yapılmaktadır.
d) Derinlemesine görüşmeye katılacak kişinin konu ile ilgili etraflıca bilgiye sahip
olması gerekmez.
e) Tecrübeli bir görüşmeci görüşmenin yapılmasında görev almaktadır.
9) ___________, 8-10 veya 12 kişiden oluşan bir grupla, önceden belirlenmiş
araştırma konusu çerçevesinde, önceden şekillendirilmiş fakat esnek soruların gruba
yöneltilmesi ile yapılan ve grup üyelerinin birbirleriyle konu üzerinde tartışıp görüş ortaya
koymalarını amaçlayan bir tekniktir.
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Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Odak Grup Görüşmeleri
b) Derinlemesine Görüşme
c) Gözlem
d) Tutum Ölçekleri
e) Mülakat
10) Yaşlı birisinin genç imajı vermek için spor bir araba satın alması tutumların temel
işlevlerinden hangisine örnektir?
a) Yararlı Olma İşlevi
b) Değer İfade Etme İşlevi
c) Ego/Benlik Koruma/Savunma İşlevi
d) Düşünce İşlevi
e) Bilgi İşlevi

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d, 4) e, 5) d, 6) b, 7) a, 8) d, 9) a, 10) b
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7. BENLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. BENLİK
7.1. Benlik Nedir?
7.2. Kendini İzleme
7.3. Benlik ve Tüketim
7.4. Benlik Kavramı ve Pazarlama Uygulamaları
7.5. Tüketicilerin Cinsiyetleri ve Benlik Arasındaki İlişki
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Benlik kavramının pazarlama stratejileri açısından önemi nedir? Anlatınız.

2.

Kendini izleme kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

3.
neler olabilir?

Cinsiyet haricinde tüketicilerin benliklerini oluşturan/tamamlayan unsurlar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Benlik nedir?

Benlik kavramı hakkında bilgi
sahibi olunmasını sağlamak

Konu ile ilgili okuma ve
araştırma yapmak vasıtasıyla
elde edilir.

Kendini izleme

Kendini izleme kavramı hakkında
bilgi sahibi olunmasını sağlamak

İlgili konu hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
edinilecektir.

Benlik ve tüketim

Benlik ve tüketim ilgili konularda
detaylı bilgi sahibi olmak

Konuyu, çeşitli örnekleri ile
birlikte tartışmak vasıtasıyla
elde edilecektir.

Benlik kavramı ve
pazarlama
uygulamaları

Kavram ve uygulamalara dair
temel basamakları ve süreci
anlamak

Konu hakkında araştırma ve
tartışma yolu ile
edinilecektir.

Tüketicilerin
cinsiyetleri ve benlik
arasındaki ilişki

Cinsiyet ve benlik ilişkisi
hakkında detaylı bilgi sahibi
olmak

İlgili konuyu, çeşitli örnekler
ile incelemek vasıtasıyla
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•Kendini izleme
•Gerçek benlik
•İdeal benlik
•Görünen benlik
•Referans grup benliği
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Giriş
Benlik, bireyin kendi imajını ifade ediş biçimidir. Araştırmacılar, herhangi bir objektif
kişilik ölçümünden elde edilen sonuçlar yerine, bireyin kendini algılayış biçiminin onların
davranışı üzerinde daha çok etkili olduklarını anladıkları zaman benlik teorilerine daha fazla
önem vermeye başlamışlardır.
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7.1. Benlik Nedir?
Tüketici davranışı literatüründe birçok benlik türünden bahsedilmiştir. Benlik kavramı
alanındaki çalışmalara öncülük eden Carl Rogers, benlik kavramı ile ilgili birçok bileşen
belirlemiştir. Bunlar: gerçek benlik, ideal benlik, görünen benlik ve referans grup benliğidir.
Gerçek benlik kişinin kendisini nasıl gördüğü iken, ideal benlik kendisini nasıl görmek
istediği ile ilgilidir. Görünen benlik, başkalarının bizi nasıl gördüğü; referans grup benliği ise
diğerlerinin bizi nasıl gördüğü ile ilgili tahmin ettiğimiz benlik türüdür.
İnsanlar sürekli olarak “Ben kimim? Kim olmalıyım? Nasıl görünüyorum? Nasıl
görünmeliyim?” şeklinde kıyaslamalar yaparlar. Bu kıyaslamalar neticesinde eksikliğini
duydukları ihtiyaçlarını satın alma yoluyla gidermek isterler. Satın alınan ürünler de benlik
arayışlarının bir parçası halindedir. Ürünün sembolik anlamları eksikliği duyulan benlik
arayışını tamamlayabilir. Satın alınan pahalı bir çanta, pahalı bir saat, pahalı bir ayakkabı
kişinin bir başka sosyal sınıfa aidiyeti ile ilgili eksikliği giderebilir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda yukarıda bahsedilen benlik türlerine uzatılmış benlik
ve olası benlik bileşenleri de eklenmiştir. Uzatılmış benlik kavramı, bireyin sahip olduğu ev,
araba, giysi, mobilya gibi daha önemli varlıklarını da kapsayan benlik türü olarak
tanımlanmıştır. Bu durumda, sahip olunan maddi varlıklar benliğin uzantısı veya doğrulayıcısı
olarak algılanmaktadır. Çünkü bu tür şeyler, sahipleri ve kullanıcıları hakkında etrafa bir
şeyler söylemektedirler. Diğer taraftan, olası benlik ise bireyin, ne olmak istediği, ne
olabileceği ile ilgili algılarıdır. Diğer benlik türlerine kıyasla, olası benlik kavramı çok daha
güçlü bir şekilde gelecek odaklıdır. Bu farklı benlik türleri, kendilerini, farklı satın alma
durumlarında açıkça göstermektedir. Birçok tüketim aktivitesi, kendini değerlendirme ile
ilgili olduğu için, tüketiciler, değerlerini satın aldıkları ürünler veya kullandıkları hizmetlerle
yansıtabilmektedir. Örneğin, çevresindeki kişilerle uyumlu olmak isteyen bir tüketici, bir golf
kulübüne üye olabilir ve bu spor dalı için gerekli olan bütün malzemeleri satın alabilir. Ancak
gerçekte, kişinin, oyunla hiçbir ilgisi olmamış olabilir. Bu satın alma, kişi tarafından gruba
aidiyeti kolaylaştırıcı bir unsur olarak görülebilir.
Ayrıca bazı araştırmacılar benlik kavramını bağımlı ve bağımsız benlik olarak
kategorize etmenin de anlamlı olduğunu söylemişlerdir. Bağımsız benlik kavramı Batı
kültüründe baskın olarak görülür ve kişisel amaçlara, başarılara ve tutkulara önem verir.
Bağımsız benliğe sahip olan bireyler, bireysel, ben merkezcil, kendi kendini idare eden ve
kendine güvenen kişiler olma eğilimindedirler. Bu kişiler kendilerini; şimdiye kadar yapmış
oldukları, sahip oldukları ve kişisel özelliklerini temel alarak tanımlarlar. Bağımlı benlik ise
Asya kültüründe baskın olarak görülmektedir. Bu benlik türünün görüldüğü bireyler aileye ve
sosyal ilişkilere önem verirler ve kendilerini; üstlendikleri sosyal roller, aile ilişkileri ve ait
oldukları gruplardaki diğer bireylerle olan ortak özelliklerine dayanarak tanımlarlar. Batı
kültüründe bireysellik öne çıkarken doğu kültürlerinde ise toplumsallık öne çıkmaktadır.
Bir kültürdeki bireylerin bağımlı veya bağımsız benliğe sahip olduklarını bilmek,
geliştirilecek olan pazarlama stratejileri açısından önem arz etmektedir. Çünkü bu iki farklı
benlik türünün; tüketicilerin mesaj tercihlerini, lüks ürün tüketimlerini ve tercih edilen ürün
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türünü etkilediği bulunmuştur. Örneğin, yalnızlığı vurgulayan reklamlar bağımsız benliğe
sahip tüketiciler üzerinde etkili olurken, grup üyeliğini ve sosyal ilişkileri vurgulayan reklam
bağımlı benliğe sahip tüketicileri etkilemektedir.
Bağımlı ve bağımsız benlik kavramlarının hangi toplumlarda baskın olduğu bilinirse
pazarlama iletişim faaliyetleri de buna göre tasarlanacak ve hedef tüketici gruplarının
tercihleri daha kolay bir şekilde yönlendirilebilecektir.
Benlik teorisi, bireylerin etrafındaki kişilerle olan etkileşiminin, onların benliklerini
etkilediğini söylemektedir. Ayrıca, Freud’çu ve diğer kişilik teorileri sosyal çevrenin, kişiliğin
oluşumunda geçmişte etkisi olduğunu savunurken, benlik teorisi sosyal ortamların bireyin
şimdiki kişiliğinin şekillenmesini etkilediğini iddia etmektedir. Özellikle ilköğretim çağında
olan gençlerin sosyal çevre kapsamında sınıf arkadaşlarından çok fazla etkilendikleri
söylenebilir. Ayakkabı tercihleri ya da doğum günü kutlamalarını yapacakları yerlerin
belirlenmesi sınıf arkadaşlarından bağımsız değildir. Kişi, zamanla arkadaşlarına benzer bir
tüketim alışkanlığı geliştirmeye başlayabilir.
Benlik teorisine göre bireyler, kendilerini şu iki yoldan biriyle ifade edebilirler: ya
tutarlı bir şekilde oldukları gibi davranırlar ya da onları ideal benliklerine yakınlaştıracak ve
özsaygılarını artıracak biçimde hareket ederler. Bu iki türlü kendini ifade ediş şekli, gerçek
benlik ve ideal benlik birbirlerinden farklı olduğunda birbiri ile çatışmaktadır. Böyle
durumlarda, birey, gerçek benliğine mi yoksa olmasını istediği imajına göre mi davranacağına
karar vermelidir. Vereceği karar da seçmiş olduğu davranışın diğerleri tarafından görülüp
görülmeyeceğine, eğer görülecekse kimler tarafından görüleceğine ve bu davranışın bireyin
imajı için olan önemi gibi durumsal faktörlere bağlıdır. Örneğin, insanların bizim hakkımızda
toplumsal olaylara duyarlı biri olduğumuzu düşünmesini istiyorsak, bunu yapacak vaktimiz
ve imkânlarımız olmasa dahi, böyle bir imaj çizmemize yardımcı olacak kuruluşlara üye
olabilir veya oralara yardımlarda bulunabiliriz. Çevre örgütlerine üye olma, organizasyonlara
katılma gibi aktiviteler kişinin, duyarlılığını çevreye göstermesi bakımından bir araç olarak
kullanılabilmektedir.
Bireylere kendilerini tanımlamaları istenerek benlik ölçümü yapılabilir ve bunun için
çoğunlukla kantitatif araştırma yöntemleri kullanılır. Bu metotta, bireylere bir takım sıfatlar,
örneğin “mutluluk,”, “hassas” veya “modaya uygun” gibi sıfatlar, verilerek kendilerini
tanımlamaları istenir. Bazı yöntemlerde, kişilerden, sayısal bir ölçek üzerinde, her bir sıfat
için kendilerini derecelendirmeleri istenir. Benlik ölçümünde kullanılan diğer bir yaklaşım ise
bireylerden, sıfatları, onları ne kadar iyi yansıttığına göre gruplandırmasının istenmesidir. Son
olarak ise, semantik farklılaştırma yöntemi (boyutsal ayırma) sıkça kullanılanlar arasındadır.
Burada, cevaplayıcılardan, iki zıt anlamlı sıfattan hangisi onları en iyi tanımlıyorsa onu
seçmeleri istenir. Seçenekler, ölçeğin iki aşırı uç kısmında bipolar sıfatlar olarak
verilmektedir. Orta nokta olarak yer alan 3 numaralı kısım kayıtsızlık noktasını ifade
etmektedir. Aşağıda her bir ölçme yöntemi için örnekler verilmiştir.
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Doğrudan derecelendirme ölçeği
Aşağıda yer alan sıfatlardan sizi en iyi tanımlayanları işaretleyiniz.
Beni çok iyi
tanımlamaktadır

Kesinlikle beni
tanımlamaz

Mutlu

5

4

3

2

1

Hassas

5

4

3

2

1

Modaya
uygun

5

4

3

2

1

Gruplandırma yöntemi
Lütfen size verilen bu kartları, her bir sıfatın sizi ne kadar iyi tanımladığına göre üç
farklı gruba ayırınız. Eğer verilen sıfat sizi çok iyi tanımlıyorsa onu “beni çok iyi
tanımlamaktadır” grubuna, sizi hiçbir şekilde tanımlamıyor ise “kesinlikle beni tanımlamaz”
grubuna ya da size tam uygun bir tanımlama değil ise “beni ne doğru ne de yanlış şekilde
tanımlamaktadır” grubuna yerleştiriniz.
Semantik farklılaştırma ölçeği
Aşağıdaki skalada sizi en doğru tanımlayan noktayı işaretleyiniz.
Mutlu

--------

--------

-------- --------

-------- Mutsuz

Girişken

--------

--------

-------- --------

--------

Asosyal

7.2. Kendini İzleme

Benlik araştırmalarında çok sık karşılaşılan kavramlardan biri de kendini izleme (self
monitoring)’dir. Kendini izleme, sosyal olarak kabul edilebilir davranışlara yönelik ipuçlarını
fark etme ve davranışlarını buna göre değiştirme eğilimine denir. İki tür kendini izleme
eğiliminden söz edilmektedir. Bunlar yüksek ve düşük derecede kendini izleme eğilimleridir.
i. Yüksek derecede kendini izleme: Bu gruptaki kişiler sosyal ortamlarda nasıl
göründüklerine ve algılandıklarına çok önem verirler ve bu algılamayı artırmak için sosyal
ipuçlarından faydalanırlar.
ii. Düşük derecede kendini izleme: Etrafındaki insanların kendileri hakkında ne
düşündüklerini önemsemezler. Onlar için önemli olan “nasıl kendim olabilirim” sorusuna
odaklanırlar. Başkalarının fikirlerine pek değer vermeyip, kendi değerleri ile hareket ederler
ve duruma göre pek değişmezler.
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Yukarıdaki sınıflandırmadan da anlaşılacağı gibi yüksek derecede kendini izleyenler
düşük derecede kendini izleyenlere göre dış görünümleri ve imajlarına çok daha fazla önem
verirler. Bu bireyler, kullanmış oldukları ürünlerin, kendileri hakkında etraflarına çizmiş
oldukları portre veya gönderdikleri mesajların farkındadırlar. Kişilerin, sahip oldukları
kendini izleme derecelerine göre, prestij ve dış görünümleri ile ilgili farklı düşüncelere ve
odaklanmalara sahip olmalarından dolayı, tercih etmiş oldukları ürün ve marka tercihlerinde
kendisini göstermektedir. Örneğin, yapılan bir çalışmada deneklerden biri spor diğeri ise daha
fonksiyonel olan iki otomobil türünü değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına
göre kendini yüksek derecede izleyenler spor arabayı kalite açısından daha olumlu bulurken,
düşük derecede kendini izleyenlerin ise fonksiyonel olan otomobile karşı daha olumlu tutum
içinde oldukları ve göz alıcı görünümün gizli kusurları maskeleyebileceğini inandıklarını
ifade etmişlerdir. Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre düşük derecede kendini izleme
eğilimi olanların; jenerik ürünleri markalı ürünler kadar iyi olduğuna inandıkları bulunmuştur.

7.3. Benlik ve Tüketim

Ürünlerin ve hizmetlerin tüketimi benlik kavramının tanımına katkıda bulunmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, insanların kullandıkları ürünler ve hizmetler, onların benliklerinin ve
sosyal kimliklerinin tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca kişilerin kullandıkları bu
ürünler ve hizmetler, onların, diğer insanlar tarafından nasıl algılandığını da etkilemektedir.
İnsanlar, çoğunlukla, karşısındaki kişinin nasıl biri olduğunu anlamak için, o bireyin sahip
olduğu giysi, araba, ev dekorasyonu gibi şeylere ve tüketim davranışına bakarlar. Yapılan bir
çalışmaya göre objelerin kişilerin benliklerini yansıttığını anlamanın bir yolu da, onları,
kişiler ve etrafındakiler arasında iletişim görevi yapan semboller olarak görmektir. Her saatin
çalışma esası aynıdır. Bir gün 24 saat, bir saat 60 dakika, bir dakika 60 saniyedir. Rolex saat
ile sıradan bir saatin çalışma sistemi aynıdır. Ancak bir iş adamı Rolex saat alarak içinde
bulunduğu sosyal sınıfa uygun bir satın alım yapmış ve markanın sembolik anlamını
kullanmış olur.
Yapılan birçok çalışmanın sonucuna göre kişinin benliği ile kullandığı ürünler
arasında benzerlik vardır. “Benlik-ürün uyumu” kavramı, bireylerin, ürün tercihlerinde
benlikleri ile uyuşanları seçmelerini ifade etmektedir. Bir araştırmanın sonuçlarına göre, araba
sahiplerinin kendilerini değerlendirmeleriyle, arabaları hakkındaki algılamalarının benzeştiği
görülmüştür. Örneğin, Pontiac marka araba sahipleri kendilerini, Volkswagen sahiplerine göre
daha aktif ve gösterişli görmektedirler. Benlik ile bira, sigara ve diş macunu tercihleri
arasında da yapılan diğer bir çalışmaya göre uyum bulunmuştur. Bu çalışma da deneklerden
hem kendi imajlarını ve hem bira, sigara, diş macunu tercihlerinde en çok ve en az tercih
ettikleri markaların imajlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlarda bireylerin
en çok tercih ettikleri marka ile imajları arasındaki uyumun, en az tercih edilen markaya göre
daha fazla olduğu bulunmuştur.
Üçüncü bir çalışmada ise tüketicilerin mağaza tercihlerinde kendi imajları ile uyumlu
olanları seçtiği ve uyum ne kadar fazla ise mağaza bağlılığının da o kadar arttığı görülmüştür.
Ancak bazen tüketiciler içe kapanık bir özelliğe sahip iken kendilerini dışa dönük göstermek
için bazı ürünleri tercih edebilirler veya bu tip mesajların etkisinde kalabilirler. İletişime açık
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olmayan birinin, Turkcell’in “bağlan hayata” sloganının etkisiyle bir ürün satın alma yoluna
gitmesi gibi.
Ürünler bazı belirli özelliklerinden dolayı tüketiciler tarafından birer sembol olarak
kullanılmaktadırlar. En temel özellik ise, o ürünün toplum içinde tüketilen, diğer insanlar
tarafından rahatlıkla görülebilen, gösterişli bir ürün olmasıdır. Otomobiller, giysiler ve
mobilyalar bu ürün gruplarına birer örnek olabilir. Ürünlerin gözlemlenebilir özelliğinin
olması bu tür ürünlerin satın alımını artıracaktır.

7.4. Benlik Kavramı ve Pazarlama Uygulamaları

Kişilerin kullanmış olduğu ürün ve hizmetlerin, benliklerinin oluşumuna katkı
yaptığının anlaşılması birçok pazarlama stratejisi fırsatını da beraberinde getirmiştir.
Tüketiciler imajlarını korumaya ve savunmaya eğilimlidirler ve imajlarını daha da
güçlendirmek için ürün ve hizmet satın alırlar. Bu ürünleri ve hizmetleri satın alırken onların
algılanan benlikleri ile uyumlu olmalarına önem verirler. Çünkü bu ürün ve hizmetler,
kişilerin çevresiyle olan ilişkilerinde benlikleri ile ilgili iletişim kurmalarını sağlamaktadır.
Bütün bunlar göstermektedir ki pazarlamacılar, hedef pazarlarındaki bireylerin benlikleri ile
uyumlu ürün imajı geliştirmek zorundadırlar.
Ürün-benlik uyumu; pazar bölümlendirmesi, reklam ve perakendecilik alanında
pazarlamacılara önemli katkılar sağlamaktadır. Bazı durumlarda tüketiciler, birbirlerine
benzer imaj sergileyen ve bu imajlarını ifade edebilmek için ürün ve hizmet arayışında olanlar
şeklinde bölümlendirilebilir. Örneğin, pazar bölümlerinden biri, dış görünümüne aşırı
derecede önem veren tüketicilerden oluşabilir. Bu bölümdeki tüketici profili genel olarak
gözlük kullanmak yerine lens takan, spor ve güzellik merkezlerinin düzenli üyeleri olan,
kozmetik ürünlerinin ve diyet gıdalar ve içeceklerin yoğun kullanıcıları olan bireylerden
oluşmaktadır. Bu nedenden spesifik bir imaja sahip olan bireyleri kendisine hedef pazar
olarak seçmiş olan pazarlamacılar, ürünlerini ona göre konumlandırmalıdırlar. Her ne kadar
tüketiciler benliklerini korumak veya daha da pekiştirmek için bazı ürünleri özellikle tercih
ediyor olsalar da, bazılarından da yine bu amaç için özellikle kaçınmaktadırlar. Genel olarak
tüketiciler benlikleri ile uyumlu olan ürünleri seçerler. Ancak bu tercih ürünlere, durumlara ve
bireysel faktörlere göre değişmektedir. Özellikle küreselleşme süreci ile birlikte gelişmekte
olan toplumlarda ürünler ve markalar benlik arayışlarının dışa vurumunu gösteren en önemli
araçları olmuşlardır. Ülkemizde, Bağdat Caddesinde pazara yeni çıkan bir cep telefonunu
satın almak isteyenlerin sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturması, markanın
sembolik anlamları ve benlik arayışları hakkında bir fikir elde etmemizi sağlamaktadır.
Benlik-imaj uyumu hedonik ürünlerde, faydacı ürünlere nazaran daha önemli
olmaktadır. Benlik-imaj uyumu (özellikle sosyal benlik), toplum içinde yapılacak bir tüketim
olduğunda (örneğin arkadaşlarla sosyal bir ortamda buluşup bir şeyler içileceği zaman),
yalnızken yapılacak bir tüketime göre (örneğin evde bir şeyler içileceği zaman) çok daha
önemlidir. Benlik-imaj uyumu, çevresindekilerinin kendisi hakkında ne düşündüğüne önem
veren tüketiciler için (kendini yüksek derecede izleyenler) önem vermeyenlere göre (kendini
izleme eğilimi düşük olanlar) özellikle tüketim, toplum içinde, diğer insanların gözü önünde
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yapılıyorsa, çok daha önemlidir. Topluluk içerisinde yapılan tüketimlerde veya kullanımlarda
benlik-imaj uyumu daha öne çıkmaktadır. İnsanların satın alımlarına genel olarak
baktığımızda belirli ürünlerde hazza dayalı yani hedonik amaçlarla yapılan tüketimlerin de
daha öne çıktığını söylemek mümkündür.

7.5. Tüketicilerin Cinsiyetleri ve Benlik Arasındaki İlişki

Cinsiyet, tüketicilerin benliklerinin çok önemli bir kısmıdır. Bireyler, davranışlarını,
giyinmelerini, konuşmalarını vb. şeyleri yaşamış oldukları kültürde cinsiyetleri nasıl
davranmalarını gerektiriyor ise ona göre ayarlarlar. Özellikle, bazı kültürler de cinsiyetine
göre bireylerin nasıl davranması gerektiği çok katı kurallarla belirlenmiştir. Bu davranışlar,
sadece kişinin sosyal ortamda nasıl davranması gerektiğini değil, aynı zamanda tüketici
davranışını da etkilemektedir. Örneğin bir pazarlamacının kadın ve erkeklerin gıda
tercihlerinde cinsiyetin etkisini araştırdığını düşünecek olursak kadınlar erkeklere göre daha
fazla meyve tüketirken, erkeklerde de et tüketimi ağır basmaktadır. Erkeklerin alkolsüz
içecekleri tercih ettiği gözlenirken, kadınların içecek olarak daha çok su tükettikleri
bulunmuştur. Cinsiyetin ayrıca kişilerin tüketmiş oldukları gıda miktarını da etkilediği
bulunan sonuçlar arasındadır. Örneğin bir çikolata markasının yaptırdığı araştırma da
kadınların erkeklere göre daha küçük miktarlarda tatlı tükettiği bulunmuştur ve bu sonuçlara
göre firma, hedeflediği bayan tüketiciler için bir çikolata geliştirmiştir.
Anlaşılacağı üzere cinsiyet faktörü hedef pazarları tanımlamada çok önemli bir
faktördür. Otomobil, konut, gıda vb. satın alımlarda kadın ve erkeklerin tercihlerini etkileyen
faktörler birbirlerinden çok önemli bir şekilde farklılık göstermektedir. Cinsiyet farklılığı
dikkate alınmadan yapılacak bir pazarlama iletişimi ve ürün geliştirme faaliyetinin başarılı
olma şansı düşük olacaktır.
Bir bireyin biyolojik olarak cinsel kimliği (kadın veya erkek olması) o kişinin
kesinlikle o cinsiyete has özellikler taşıyacağı anlamına gelmez. Kişilerin kendi cinsiyetleri
hakkındaki subjektif hisleri de önemlidir. Kadın veya erkek olmanın aksine, feminenlik veya
maskülenlik biyolojik özellikler değildir. Bir toplumda erkeksilik olarak görülen davranış,
diğerinde öyle görülmeyebilir. Örneğin, Kuzey Avrupa ülkelerinde, özellikle İskandinavya
bölgesinde yaşayan erkekler daha sert ve duygularını kolay kolay ifade edemezken, Güney
Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde yaşayan erkeklerin duygularını açıkça göstermesi
normal bir durumdur. Özetle, “gerçek bir kadın” ve “gerçek bir erkek” nasıl olmalı sorularına
ilişkin cevapları, her bir toplum kendi kurallarına göre belirler. Zaman içerisinde “gerçek bir
erkek” ve “gerçek bir kadın” algılamasında da değişiklikler söz konusu olabilir. “Bakımlı
erkek” kavramı on yıl önce ülkemizde pek kullanılmaz iken, artık “bakımlı erkek” kavramının
sıkça kullanıldığı ve buna yönelik kozmetik ürün pazarının da hızla geliştiğini söyleyebiliriz.
Ayrıca birçok ürün cinsiyetlere göre sınıflandırılmıştır. Bazı ürünler feminen veya
maskülen özellikler taşırlar ve tüketiciler böyle ürünleri kadınsı veya erkeksi ürünler olarak
ilişkilendirirler. Ürünlerin bu şekilde cinsiyetlere göre sınıflandırılması pazarlamacılar
tarafından yapılmıştır. Örneğin prenses telefonları, kızlar ve erkekler için oyuncaklar gibi.
Ürünlerin kendilerinin yanı sıra, marka isimleri bile hangi cinsiyet için olduğunu
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göstermektedir. Örneğin isimlerinde rakamlar içeren markaların daha teknik olduğu ve bu
nedenden dolayı maskülen olduğu farz edilir, Formula 409 gibi. Cinsiyetimiz ayrıca satın
aldığımız ürünlerin faydacı mı yoksa hedonik mi olup olmadığını da etkiler. Örneğin yapılan
araştırmalar göstermiştir ki, erkekler teknik ve eğlenceli ürünleri daha önceden planlamadan,
aniden satın almaktadır. Bunun nedeni de bağımsızlıklarını sergilemek istemelerindendir.
Kadınların ise daha çok sembolik anlamlar taşıyan, dış görünümleri ve duyguları ile ilgili
olarak kendilerini ifade etmelerine yardımcı olan ürünleri tercih ettikleri görülmüştür.
Otomobil markalarını ve modellerini aklımıza getirdiğimizde, bazı modellerin kadınsı
bazılarının erkeksi otomobil modelleri olarak algılandığını bilmekteyiz.
Cinsiyet farklılıklarından dolayı tüketicilerin pazarlama görseline verdikleri tepkiler da
farklılaşabilmektedir. Örneğin, yapılan araştırmaların sonucuna göre kadınlar, pazarlama
mesajlarını daha detaylı olarak değerlendirmektedirler, dolayısıyla mesajdaki her bir bilgiye
karşı daha duyarlı olabilmektedirler. Erkekler ise mesajın genel olarak bütününden
etkilenmektedirler ve detaylara takılmamaktadırlar. Benzer şekilde, cinsiyetlerinde maskülen
özellikleri ağır basan kadınların, reklam görsellerinde geleneksel olmayan kadın portrelerini
tercih ettikleri bulunmuştur.
Yapılan diğer bir çalışmada, denekler bir bira reklamının birinde feminen, diğerinde
maskülen terimler içeren iki farklı versiyonunu okumuşlardır. Maskülen ifadeler taşıyan
reklamda “X birası güçlü agresif bir lezzete sahiptir” sloganı kullanılmışken, aynı reklamın
feminen versiyonunda “yumuşak dokunuşlarla mayalandırılmış olan X markası, kolayca ve
yumuşak bir şekilde içilebilen bir biradır” ifadesi kullanılmıştır. Deneklerden bu reklamları
okumadan önce kendilerini feminen veya maskülen olarak tanımlamaları istenmiştir.
Kendisini feminen olarak gören bireyler feminen ifade içeren reklamı tercih ederken,
kendisini maskülen olarak gören bireylerin ise diğer reklamı tercih ettiği bulunmuştur. Genel
olarak bakıldığında kadınların erkeklere göre daha detaycı, bilgiye yönelik daha istekli ve
daha karmaşık bir satın alma süreci geçirdikleri söylenebilir.
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Uygulamalar
SAHİP OLDUKLARIMIZ VE BİZ
Benlik, kişinin kendini algılayış biçimidir. Kişi kendini nasıl görür? Nasıl bir kişi
olduğuna yönelik inanışları nelerdir? Bu soruların yanıtları ile “ben” yaratılır. Ve marka
kavramına kıyısından köşesinden bulaşmış herkes bilir ki tüketici benliğine uyan şeyleri satın
alıp kullanır.
Ek olarak, bir şeye sahip olduğumuzda onun kıymeti yükselir. Literatüre geçmiş olan
bu eğilim, “sahiplik etkisi” diye bilinir ve “bir mülkiyete sahip olanın; o mülkü sahip
olmayandan daha yüksek kıymet biçmesi” olarak tanımlanır. İşin ilginç yanı literatüre göre,
tüketici biçtiği fazladan kıymeti sadece ve sadece o nesneye sahip olmasına dayandırır. Birey
sahip olduğu nesne ile kendisi arasında bağ kurar, bağ kurduğunu da kurmadığından daha
değerli görür. Hatta işi bir adım daha ileri götürüp sahip olduğu şey ile kendini eşleştirmeye
de başlayabilir. İşte bu noktada uzatılmış benlik devreye girer.
Tüketim davranışı açısından sahip olduğumuz “şeylerin” benliğimizin bir parçası
hâline gelmesi pek de yeni bir konu değildir. Tüketici davranışı literatüründe bu konu
“uzatılmış benlik” kavramı ile anlatılır.
Belk, 1988 yılında uzatılmış benlik kavramını “bilerek ya da bilmeden, niyetli olarak
ya da niyet dışında sahip olduğumuz şeyleri benliğimizin bir parçası olarak kabul etme
halimiz” olarak tanımlamış. Bu tanımdan hareket ile sahip olduğumuz, satın aldığımız şeyler,
ürünler, markalar eğer benliğimizin, bizi biz yapan şeylerin bir parçası; olarak görülüyor ise
benliğimizin bir parçası, uzatılmış benliğimizin ise kendisi olur diyebiliriz.
Sahip olduğumuz şeylerin (ister cep telefonu olsun, ister ev, araba, bilgisayar, ister
hobi olsun) benliğimizin bir parçası olması hâli “benliğimize uyan şeyleri elde etmek/satın
almak” ile başlayan bir süreçtir. Benliğimize uyan şeylerin satın alınmasının ardından satın
alınanların süreklilikle ve tutarlılıkla kullanılması, gerekiyorsa yeniden satın alınması,
duygusal yatırım yapılması (mesela kullanmaya kıyamamak ya da elinden düşürmemek,
bakımını düzenli yapmak, başkalarını da satın almaya yüreklendirmek ya da caydırmak gibi)
gerekiyor. Sözünü ettiğimiz süreklilik ve tutarlılık öyle bir noktaya ulaşıyor ki, sadece birey
değil onu tanıyıp bilenler de bireyin sahip olduklarıyla onu eşleştirmeye başlıyorlar.
Hazza yönelik ürünlerin tüketicilerin uzatılmış benliğine daha çok dâhil olduğu
söylenir. Özellikle estetik ve güzel oluş ve hatta insansı özelliklerin olması o objeyi, markayı
daha çekici hâle getirir. Tüketiciyi benliğine eklemeye yüreklendirir.
Bireyin, benliğini tehlike altında hissettiği durumlarda, dış dünyadan destek alması
hepimizin gözlemlediği bir gerçektir. Bireylere destek anlamında pazar ve markalar da
elinden geleni yapar. Örneğin boşanma döneminde bireyler, özellikle de kadınlar, tehlike
altında gördükleri benliklerini korumak ve desteklemek için tüketimi kullanabilirler. Alışveriş
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terapisi denilen şey tam da budur. Benzer bir şekilde işinde terfi eden, yeni bir pozisyona
geçen beyler de gardıroplarını yenilerler.
Sahip olduklarım aynamdır. Birey geçmişi ile geleceğini uyumlu hâlde yaşamak,
geçmişini bugüne taşımak, değerlerine sahip çıkmak ve geldiği kültür/aile/okul bağını
süreklilikle yaşayabilmek için sahip olduklarına bağlanır; sahip oluğu eşyalar bireyin kendi
tutarlılığında kendisine tuttuğu ayna gibidir. Mezuniyet yüzüğü, politik parti rozeti,
anneannenin muhallebisi konunun örnekleri olabilir.
Sahip olduklarımızın ve satın aldıklarımızın bizi yansıtması iç tutarlılığımız açısından
önemlidir. Çevreye önem veren birinin çevreye zarar verecek ürünleri, sağlığına düşkün olan
birinin sağlıksız gıdaları, rahatına düşkün olan birinin kendini rahat ettirmeyecek ürünler satın
alması iç tutarlılık açısından çok da olası değildir.
Kaynak: “Tüketici Davranışı Perspektifinden: Ben ve Sahip Olduklarım”, Gülfidan Barış,
http://gulfidanbaris.com/tuketici-davranisi-perspektifinden-ben-ve-sahip-olduklarim/, Erişim
tarihi: 02.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Kişinin, sahip olduklarının tam olarak kendisini yansıttığı görüşüne katılıyor
musunuz? Örnekler vasıtasıyla anlatınız.
2.

Uzatılmış benlik kavramı size ne ifade eder? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Benlik, bireyin kendi imajını ifade ediş biçimidir. Benlik kavramı alanındaki
çalışmalara öncülük eden Carl Rogers, benlik kavramı ile ilgili birçok bileşen belirlemiştir.
Bunlar: gerçek benlik, ideal benlik, görünen benlik ve referans grup benliğidir. Gerçek benlik
kişinin kendisini nasıl gördüğü iken, ideal benlik kendisini nasıl görmek istediği ile ilgilidir.
Görünen benlik, başkalarının bizi nasıl gördüğü; referans grup benliği ise diğerlerinin bizi
nasıl gördüğü ile ilgili tahmin ettiğimiz benlik türüdür.
Benlik araştırmalarında çok sık karşılaşılan kavramlardan biri de kendini izlemedir.
Kendini izleme, sosyal olarak kabul edilebilir davranışlara yönelik ipuçlarını fark etme ve
davranışlarını buna göre değiştirme eğilimine denir.
Yapılan birçok çalışmanın sonucuna göre kişinin benliği ile kullandığı ürünler
arasında benzerlik vardır. “Benlik-ürün uyumu” kavramı, bireylerin, ürün tercihlerinde
benlikleri ile uyuşanları seçmelerini ifade etmektedir. Ürün-benlik uyumu; pazar
bölümlendirmesi, reklam ve perakendecilik alanında pazarlamacılara önemli katkılar
sağlamaktadır. Bazı durumlarda tüketiciler, birbirlerine benzer imaj sergileyen ve bu
imajlarını ifade edebilmek için ürün ve hizmet arayışında olanlar şeklinde bölümlendirilebilir.
Cinsiyet, tüketicilerin benliklerinin çok önemli bir kısmıdır. Bireyler, davranışlarını,
giyinmelerini, konuşmalarını vb. şeyleri yaşamış oldukları kültürde cinsiyetleri nasıl
davranmalarını gerektiriyor ise ona göre ayarlarlar.
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Bölüm Soruları
1) ___________ eğilimine sahip kişiler sosyal ortamlarda nasıl göründüklerine ve
algılandıklarına çok önem verirler ve bu algılamayı artırmak için sosyal ipuçlarından
faydalanırlar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Düşük derecede kendini izleme
b) Gerçek benlik
c) Uzatılmış benlik
d) Yüksek derecede kendini izleme
e) Bağımsız benlik
2) ___________ eğilimine sahip kişiler etrafındaki insanların kendileri hakkında ne
düşündüklerini önemsemezler. Onlar için önemli olan “nasıl kendim olabilirim” sorusuna
odaklanırlar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Düşük derecede kendini izleme
b) Bağımlı benlik
c) Uzatılmış benlik
d) Yüksek derecede kendini izleme
e) Referans grup benliği
3) Diğerlerinin bizi nasıl gördüğü ile ilgili tahmin ettiğimiz benlik türüne ne ad verilir?
a) Bağımsız benlik
b) Referans grup benliği
c) Bağımlı benlik
d) Gerçek benlik
e) Olası benlik

4) Benlik ölçümünde kullanılan hangi yöntemde cevaplayıcılara yanıtlamaları için
sunulan ölçeğin iki aşırı uç kısmında bipolar sıfatlar verilmektedir?
a) Doğrudan derecelendirme ölçeği
b) Gruplandırma yöntemi
c) Semantik farklılaştırma yöntemi
d) Nominal ölçek
e) Likert ölçeği
5) ___________ kavramı, bireylerin, ürün tercihlerinde benlikleri ile uyuşanları
seçmelerini ifade etmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Düşük derecede kendini izleme
b) Yüksek derecede kendini izleme
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c) Bağımlı benlik
d) Benlik-ürün uyumu
e) İlgilenim
6) Bağımlı benliğe ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi gerçeği yansıtmaktadır?
a) Bu benlik türünün görüldüğü bireyler kendilerini; üstlendikleri sosyal roller,
aile ilişkileri ve ait oldukları gruplardaki diğer bireylerle olan ortak özelliklerine
dayanarak tanımlarlar.
b) Bireyin, ne olmak istediği, ne olabileceği ile ilgili algılarıdır.
c) Sahip olunan maddi varlıklar benliğin uzantısı veya doğrulayıcısı olarak
algılanmaktadır.
d) Diğer benlik türlerine göre çok daha güçlü bir şekilde gelecek odaklıdır.
e) Diğerlerinin bizi nasıl gördüğü ile ilgili tahmin ettiğimiz benlik türüdür.
7) Tüketicilerin cinsiyetleri ve benlik arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bir bireyin biyolojik olarak cinsel kimliği (kadın veya erkek olması) o kişinin
kesinlikle o cinsiyete has özellikler taşıyacağı anlamına gelmez.
b) Bazı kültürlerde cinsiyetine göre bireylerin nasıl davranması gerektiği çok katı
kurallarla belirlenmiştir.
c) Cinsiyet, tüketicilerin benliklerinin çok önemli bir kısmıdır.
d) Ürünlerin cinsiyetlere göre sınıflandırılması pazarlamacılar tarafından yapılmıştır.
e) Kişilerin kendi cinsiyetleri hakkındaki öznel hisleri önem arz etmez.
8) Benlik teorisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bireylerin etrafındaki kişilerle olan etkileşimi, onların benliklerini etkiler.
b) Bireyin içinde bulunduğu sosyal ortamlar bireyin şimdiki kişiliğinin
şekillenmesinde rol oynar.
c) Sosyal çevre sadece kişiliğin geçmişteki oluşumuna etki edebilir.
d) Bireyler tutarlı bir şekilde oldukları gibi davranarak kendilerini ifade edebilirler.
e) Bireyler kendilerini ideal benliklerine yakınlaştıracak ve özsaygılarını artıracak
biçimde hareket ederek kendilerini ifade edebilirler.
9) Bağımsız benliğe ilişkin açıklamalardan hangisi doğrudur?
a) Doğu kültüründe baskın olarak görülür.
b) Bağımsız benliğe sahip kimseler ben merkezcildir.
c) Bağımsız benliğe sahip kişiler kişisel amaçlara, başarılara ve tutkulara önem
vermez.
d) Bağımsız benliğe sahip olan bireyler kendine güvenen kişiler olma eğiliminden
uzaktır.
e) Bağımsız benliğe sahip olan kişiler kendilerini; şimdiye kadar yapmış oldukları,
sahip oldukları ve kişisel özelliklerini temel alarak tanımlamazlar.
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10) Benlik-imaj uyumuna ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Benlik-imaj uyumu, toplum içinde yapılacak bir tüketim olduğunda yalnızken
yapılacak bir tüketime göre çok daha önemlidir.
b) Benlik-imaj uyumu bazı ürünlerde daha önemli olabilmektedir.
c) Benlik-imaj uyumu tüketici davranışlarını etkileyebilir.
d) Benlik-imaj uyumu, çevresindekilerinin kendisi hakkında ne düşündüğüne önem
veren tüketiciler için önem vermeyenlere göre çok daha önemlidir.
e) Benlik-imaj uyumu faydacı ürünlerde, hedonik ürünlere nazaran daha önemli
olmaktadır.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d, 6) a, 7) e, 8) c, 9) b, 10) e
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8. KİŞİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. KİŞİLİK
8.1. Kişilik Nedir?
8.2. Kişilik Kuramları
8.2.1. Psikanalitik (Freudian) Kuram
8.2.2. Treyt Kuramı
8.2.3. Yeni Freud’çu (Neo-Freudian) Kuram
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kimlik ve kişilik kavramlarını tanımlayınız.

2.
Kişilik sürekli midir? Yoksa zaman içerisinde değişebilir mi? Örnekler
vasıtasıyla anlatınız.
3.

Kişilik çatışması kavramı size ne ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişilik nedir?

Kişilik kavramı hakkında detaylı
bilgi sahibi olunmasını sağlamak

İlgili konuyu araştırmak ve
tartışmak yolu ile elde
edilecektir.

Kişilik kuramları

Farklı kişilik kuramcıları ve
kuramlarını genel hatlarıyla
kavrayabilmek

Kuramları detaylarıyla
birlikte tartışmak vasıtasıyla
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•Psikanalitik kuram
•Treyt kuramı
•İd
•Ego
•Süperego
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Giriş
Pazarlamacılar uzun zamandan beri tüketicilere, onların kişilik özellikleri aracılığı ile
ulaşmanın olası yollarını aramaktadırlar. Çünkü onlara göre tüketicilerin neyi, ne zaman ve
nasıl tükettikleri kişilik özelliklerinden etkilenmektedir. Bu nedenden, reklamlardaki
mesajlarında sık sık belirli kişilik özelliklerinin vurgulandığı görseller kullanmaktadırlar.
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8.1. Kişilik Nedir?

Kişilik; bireylerin psikolojik özelliklerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Bizim
kim olduğumuzu ortaya koyan ve bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerin bütünüdür. Bu
tanımdan da anlaşılacağı gibi kişiliği karakterize eden birkaç özellik bulunmaktadır. Bunlar:

Kişilik eşsizdir. Yani her bireyin kişiliği kendisine hastır ve hiçbir birey
kişilik olarak birbirinin aynısı olamaz. Bireyin kişiliğini oluşturan özellikler, birçok eşsiz
faktörün birleşimidir ve bu özellikler bireyleri eşsiz kılar. Ancak buna rağmen, bireyler bazı
kişilik özellikleri bakımından birbirlerine benzemeye de meyillidirler. Örneğin birçok insan
sosyalleşme derecesi bakımından sosyal ve dışa dönük kişi olarak gruplandırılabilirken, bir
kısmı da çekingen, içe dönük ve utangaç olarak gruplandırılmaktadır. Bireylerin bazı kişilik
özellikleri bakımından birbirlerine benzemeleri onların kategorize edilmelerine yardımcı
olmaktadır. Eğer her birey, bütün kişilik özellikleri bakımından birbirinin aynısı olsaydı
tüketicileri anlamlı pazar bölümlerine ayırmak imkânsız olurdu.

Kişilik tutarlıdır ve süreklidir. Bireyin kişiliğinin tutarlı ve sürekli olduğu
kabul edilir. Bir annenin çocuğu için söylediği “o doğduğu günden beri böyle inatçıydı” gibi
ifadeler de bunu doğrulamaktadır. Kişiliğin değişmeyen yapısından dolayı, pazarlamacılar
için tüketicilerin kişiliklerini değiştirmeye çalışmak başarısız sonuçlar elde edilmesine yol
açacaktır. Ancak yapılabilecek en iyi şey, hangi kişilik özelliklerinin hangi ürünlerin ve
hizmetlerin alınmasında etkili olduğunu belirlemek ve ona göre pazarlama stratejileri
geliştirmektir.

Kişilik değişebilir. Bireylerin yaşlarının ilerlemesi, olgunlaşması ya da
yaşamında bazı önemli olaylar gerçekleşmesi, kariyerinin değişmesi, evlenmesi, boşanması
veya bir çocuk sahibi olması, ciddi bir kaza geçirmesi gibi durumlarda kişiliğinde değişimler
olabilmektedir.

8.2. Kişilik Kuramları

Bireylerin kişiliğinin gelişimini ve bunun davranış üzerindeki etkisini açıklayabilmek
için çeşitli kişilik kuramları geliştirilmiştir. Ancak bu bölümde, tüketici davranışları ile ilgisi
olan ve pazarlamacılar için faydalı olabilecek üç kuram üzerinde durulacaktır. Bunlar; bireyin
kişiliğinin nasıl geliştiğine odaklanan psikanalitik kuram, bireyin kişilik türünü belirlemek
için şu anki kişilik yapılanmasını inceleyen treyt (özellikler) kuramı ve kişiliğin gelişiminde
sosyal değişkenlerin de etkisinin olduğunu savunan Yeni Freudçu (Neo-Freudian) Kuram’dır.

8.2.1. Psikanalitik (Freudian) Kuram
Tarihin ilk çağlarından itibaren, araştırmacılar, davranışın neden bireyden bireye
değiştiğini açıklayabilmek için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Bazı araştırmacılar,
bireyin kalıtsal yapısının insan davranışındaki çeşitliliğin oluşmasında etkili olduğunu
savunmuşlardır. Diğerleri ise insanın kafatası büyüklüğü, teninin rengi gibi fiziksel
özelliklerin bu farklılıkların temeli olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak, bugün, araştırmacıların
çoğu, bu etkenler arasında, bilinç dışı olarak da geçen, kişilerin davranışlarını ve hislerini
etkileme gücüne sahip olan başka bir şeyin daha varlığının farkına varmışlardır. Psikanalitik
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kuramın kökleri de bu bilinç dışı olarak bilinen etkenlere dayanmaktadır. Bu kuramın
kurucusu Sigmund Freud’dur. Freud’un ortaya koyduğu fikirler kendisinden sonra pek çok
kişi tarafından tartışılmıştır. Bu tartışmalar ve Freud’un fikirleri öncülüğünde kişiliği anlamak
üzere yeni kuramlar ortaya çıkmıştır.
Freud tarafından geliştirilen bu kurama göre bireyin kişiliğinin oluşmasındaki temel,
bireyin fiziksel ihtiyaçlarını karşılama arzusu (cinsellik) ile onu toplumda sorumlu bir birey
gibi davranmaya iten zorunluluk (saldırganlık) duygusu arasında yaşanan çatışma ve
gerilimdir. Bireyin bu çatışmayı çözmek için izlediği yol, onun kişiliğini şekillendirmektedir.
Bu kuram, cinsellik ve saldırganlık dürtüleri neticesinde davranışların oluştuğunu ileri sürer.
Birey tarafından bu iki dürtü bilinçaltına itilir. Kişi kendisine uygun bir davranış geliştirir. Bu
iki dürtünün bilinçaltına gönderilmesinin sebebi, toplum tarafından hoş karşılanmayan
dürtüler olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.
Freud’a göre kişilik, birbiri ile iç içe geçmiş üç temel birimden oluşmaktadır. Bunlar
id, ego ve süperego’dur.

İd (alt benlik): İnsanların içgüdülerini bilinçsizce depolayan bir kaynak gibi
düşünülebilir. Haz yönlüdür ve sürekli olarak doyum arar. İlkel psikolojik dürtülerin (açlık,
susuzluk, cinsellik gibi) tatmin edilmesi ihtiyacına odaklanır.

Süperego (üst benlik): Bireyi, toplumun ahlak ve etik kurallarına uymaya
zorlar ve id’i bencillik yapmaması için bastırmaya çalışır.

Ego (benlik): İd’in bitmek bilmeyen istekleri ile süperegonun sınırlamaları
arasında denge kurmaya çalışarak, bireyin çelişkide kalmasını engeller. Freud’a göre, ego,
bireyin sosyal ortamda her zaman her istediğini, bir maliyeti olmadan, yapamayacağını
anladığı zaman oluşturduğu bir mekanizmadır.
İd, ego ve süperego sürekli olarak çatışma halindedir. İd sürekli olarak “ne istiyorsan
onu yap”, ego ise “ihtiyaçlarını tatmin etmede sana yardımcı olacak insanları etrafında
toplamak için en iyi yolu planla” der. Süperego ise, “toplumun ahlaki ve etik değerleri neyi
gerektiriyorsa ona göre hareket et” der.
Bu üç temel birim arasındaki dengesizlik bireyin kişilik çatışması yaşamasına neden
olmaktadır. Ancak bu çatışmayı çözebilmek için bireyler savunma mekanizmaları
geliştirmişlerdir. Bu savunma mekanizmalarının neler olduğu ve nasıl uygulandığının
örnekleri Tablo 8.1’de yer almaktadır. İnsanların istedikleri her zaman olmayabilir. Bu
durumda insanlar karşı karşıya oldukları çatışmaları çözme durumundadır ve buna uygun
olarak bazı savunma mekanizmaları geliştirirler. Bu savunma mekanizmaları iyi
geliştirilemediği veya iyi çalıştırılamadığı takdirde kişide bazı davranış bozukluklarının
ortaya çıkması muhtemeldir.
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Tablo 8.1: Kişilik Çatışmalarını Çözen Savunma Mekanizmaları ve Örnekler
Mekanizma

Bastırma

Mantığa
Bürünme

Yansıtma

Saldırganlık

Açıklama

Örnek

Çatışmaya, rahatsızlığa ve suçluluk
duygusuna neden olan duyguları inkâr etmek
veya üstünü örtmek

Diyette olan kişilerin daha
çekici ve güzel görünmek
için açlık hislerini
bastırmaları.

Bireyin, davranışını, mantıklı ve kabul
edilebilir olması için tekrar yorumlaması ve
düzenlemesi

Tüketicinin maddi gücü
yetmediğinden dolayı
istediği arabayı alamadığını
açıklayabilmek için park
etmesi kolay olan küçük
araba tercih ettiğini
söylemesi.

Kişinin beklenmedik davranışlar veya hatalar
yapmasının nedenini başka biri olarak
göstermesi

Kişinin, başkasının
gösterişçi tüketimini
aşağılamasının arkasında
yatan, kendi aç gözlülüğünü
gizlemek istemesinden
kaynaklanabilir.

Kişinin kendi egosunu korumak için, hakkını
koruyan, zor insan davranışı sergilemesi

Bazı tüketicilerin uygun
olmayan şartlarda işçi
çalıştıran üreticiler için
boykot organize etmesi.

Freud, ayrıca, kişiliğin oluşumunda bireyin bebeklik ve çocukluk dönemlerinde
geçirdiği farklı aşamaların da etkisi olduğunu söylemektedir ve bu dönemleri beş grup altında
toplamaktadır. Bunlar: oral, anal, fallik, latens ve genital dönemlerdir.

Oral Dönem: Bireyin dış dünya ile bağlantısı ilk olarak ağız ile olmaktadır.
Emzirmeden veya biberondan ayrılma, bu dönemin sonunda kriz yaratabilmektedir. Freud’a
göre, eğer bir birey bebekken yeterli oral zevki tadamamışsa, yetişkin olduğu zaman
bağımlılık veya aşırı derecede oral aktivitelere düşkünlük (sakız çiğneme veya sigara içme
gibi) görülebilir.

Anal Dönem: Bu süreç boyunca çocuğun aldığı en büyük zevk,
etrafındakileri değerlendirmesi ve anlamaya çalışmasıdır. Aile, çocuğa tuvalet eğitimini bu
dönemde vermektedir. Eğer tuvalet eğitimi zorlayıcı ise, bu dönemde saplanma olabilir ve
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anal dönemde bu tür şeyler yaşayan çocuklar, yetişkin birer birey olduklarında çok katı ve
kurallara çok bağlı olma eğilimi göstermektedirler.

Fallik Dönem: Çocuğun zevk alma bölgesi genitaldir. Çünkü bu dönemde
hem kendisinin hem de karşı cinsin farklı organlara sahip olduğu öğrenilir. Karşı cinsten
ebeveyne yakınlık duyduğu zaman kriz yaşanabilmektedir. Çocuğun bu dönemde yaşadığı
krizi nasıl çözdüğü, gelecekte karşı cinsle ve otoriteyle olan ilişkisini etkileyecektir.

Latens Dönemi: Çocuğun cinsel içgüdüleri beş yaşından ergenlik döneminin
başlarına kadar aktif olmaz ve bu dönemde çocuğun kişiliğinde önemli değişiklikler meydana
gelmez.

Genital Dönem: Ergenlikle beraber başlayan bu dönemde birey, yoğun bir
şekilde karşı cinsle ilişkiye geçme isteği duyar.

8.2.1.1. Psikanalitik Kuramın Pazarlamadaki Uygulamaları

Pazarlamacılar hedef kitlelerinin kişiliklerini anlama ihtiyacı içindedirler. Ancak
Freud’un psikolojik gelişme ile ilgili iddialarını, bir tüketicinin davranışsal sürecini etkilemek
için nasıl kullanabilirler? Freud kuramı, pazar bölümlendirmesi yapabilmek için
kullanılabilecek birçok faydalı bilgiler sunmaktadır. İlk olarak, tüketicileri kişilik sistemine
göre bölümlere ayırmak faydalı olabilmektedir. Yani, pazarlamacılar, tüketicilerin baskın olan
kişilik sistemlerine göre farklı pazar bölümleri oluşturabilir ve her bir farklı pazar bölümünün
satın alma süreci boyunca farklı davranışsal süreçler sergileyebilir düşüncesi ile farklı
stratejiler uygulanabilir. Örneğin, süper egoya öncelik veren tüketiciler ailelerinin ve
arkadaşlarının etkisinde kalmaya eğilimlidirler. Bu kişilikteki bireyler fikirlerini, tutumlarını
ve karar alma süreçlerini dış talepleri tatmin etme esasına göre oluştururlar. Bir ürün ve/veya
hizmetin satın alımında id, ego ve süperegoya ilişkin mesajlarla hedef kitlelere ulaşılmaya
çalışılır. Hangi ürünlerde, hangi mesajların nasıl verileceği yönünde araştırma yapılması da
gereklidir. Örneğin Panda, Sen&Ben dondurma reklamında, “sen beni nasıl yiyeceksin”
şeklinde sözlerle id’e hitap eden mesajlar yoğun olarak verilmektedir. Dondurma, kozmetik
ürünler ve içecekler vb. pek çok üründe, id’e yönelik mesajların verildiği görülmektedir. Bu
reklamlarda, dondurmanın, kozmetik ürününün, çikolatanın, içeceğin özelliklerini anlatmak
değil tamamen alt benliğe yönelik mesaj gönderimi kaygısı vardır.
İd ile ilgili pazarlama uygulamalarına örnek olarak, reklamlarda agresif görseller
kullanarak spor karşılaşmalarını, araba yarışlarını tanıtan kampanyalar verilebilir. Çikolata ve
kozmetik ürünlerde id’e yönelik mesajların çok yoğun bir şekilde verildiği görülmektedir.
Magnum, Panda, Algida, Nike, Adidas, Pepsi vb. markaların pek çok reklamlarının içeriğine
bakıldığında alt benliğe yani id’e hitap edilmektedir. Süperego’ya ilişkin reklamlarda ilk akla
gelen kent şekerleri, Coca-Cola Ramazan ayı reklamları, sigorta reklamları vb. reklamlardır.
İd, kötüyü temsil ederken, süperego ise iyiliği temsil etmektedir. Ego ise bir arabulucudur.
Dengeyi sağlar. Yapılan pazarlama iletişim faaliyetlerinde ürünlerde id, ego ve süperegoya
ilişkin hangi mesajların verilmesi gerektiği reklamdan beklenen amaca ve hedef kitleye göre
değişiklik göstermektedir.
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Her ne kadar bu yaklaşım geçerli gibi görünse de, anlamlı bir pazar bölümlendirmesi
yapmak amacıyla psikanalitik kuramı kullanmak zor olmaktadır. Freud teorisi, bireyin
psikolojik durumunun deneyimli bir psikolog tarafından derinlemesine incelenmesini
gerektirmektedir. Deneyimli psikoloğun, kişiyi tamamen dinleyecek ve bunları analiz edecek
bilgi birikiminde olması gerekir.

8.2.2. Treyt Kuramı

Treyt kuramını ortaya atan teorisyenler de Freud gibi kişiliğin, tüketici davranışı
üzerindeki öneminin farkına varmışlardır. Ancak Freud’un aksine, genel kişilik oluşumu
sürecine odaklanmak yerine, bu süreç sonunda oluşan belirli kişilik özelliklerine
odaklanmaktadır. Bu kuram, kişileri sahip oldukları baskın özelliklere göre sınıflandırmayı
temel almaktadır. Bu sınıflandırmada, benzer kişilik özelliklerine sahip bireylerin aynı grup
altında toplanması amaçlanmaktadır. Bu sınıflandırmayı yapabilmek için öncelikle, genel
olarak kişilik özellikleri belirlenir, sonra da belirlenen bu belirli özelliklere göre bireyler
gruplandırılır. Treyt kuramı ayrıca daha detaylı olarak, basit treyt teorisi ve genel treyt teorisi
olarak da sınıflandırılabilmektedir. Basit treyt kuramında, kişiliği tanımlayan sınırlı sayıda
özellikler belirlenir ve bireyler bu özelliklere göre sınıflandırılır. Bu kuram, belirli kişilik
özelliklerinin tüketicilerin davranışları üzerindeki etkisini öğrenebilmek amacı ile
yapılmaktadır. Örneğin, Hyundai firması ürettikleri Kore menşeili arabaları için belirledikleri
hedef kitlesinde düşük etnosentrizm eğilimine sahip tüketicileri belirlemek için bireylerin
sadece etnosentrizm eğilimlerini ölçen bir kişilik çalışması yapmıştır. Genel treyt teorisinde
ise, basit treyt teorisinin aksine, birçok kişilik özelliği aynı anda ölçülür. Faktör analizi ve
diğer istatiksel analiz yöntemleri kullanılarak bireyler birbirine benzer kişilik özelliklerine
göre gruplandırılmaktadır.
Psikologlar, pazarlamacıların tüketicileri anlamlı pazar bölümlerine ayırabilmelerine
yardımcı olabilmeleri için birçok bilimsel ölçüm teknikleri geliştirmişlerdir. Edward Kişisel
Tercih Ölçeği (The Edwards Personal Preference Schedule EPPS) tüketici davranışında sıkça
kullanılan ve 15 kişilik özelliğinden oluşan bir ölçektir. En güçlü ihtiyaçlar ile en uygun
seçenekleri eşleştirmede kullanılır. Örneğin bu ölçeklerden iş ve meslek danışmanlığında
faydalanılabilir. Bu ölçekler yardımıyla kişinin özellikleri ve beklentileri ile kendisi için en
uygun meslek tercihinin ne olacağı şeklinde önerilerde bulunmak mümkündür. Tabii ki bu
ölçeklerin kullanılan ülkeye uygunluğu, geçerli ve güvenilir olup olmadığı ortaya konmalıdır.

8.2.2.1. Treyt Kuramının Pazarlamadaki Uygulamaları

Kişilik ile tüketici davranışları arasındaki ilgiyi araştırmak için en sık kullanılan
metotlardan birisi de Treyt Kuramı’dır. Pazarlama alanında yapılmış, belirli kişilik özellikleri
ile tüketicilerin ürün, marka, mağaza seçimleri ve bunlara benzer birçok etken arasında ilişki
olup olmadığını araştıran birçok çalışmaya rastlanılmaktadır. Örneğin yapılan çalışmaların
birinde kişilik özelliklerinden olan dışa dönüklük ve evhamlılık ile müşteri memnuniyeti,
müşteri sadakati, satın alma sonrası tüketici davranışları arasında ilgi olduğu bulunmuştur.
Dışa dönük kişilik özelliğine sahip olan tüketiciler yapmış oldukları tüketim aktiviteleri ile
ilgili pozitif duygular taşırken, evhamlı olanların tam tersi negatif duygular içinde olma
olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Diğer bir çalışmada ise kişilik özelliklerinden
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olan çeşitlilik arama davranışı ile tüketim davranışı arasındaki ilişki incelenmiş ve bu özellik
ile ürün, mağaza tercihi ve reklamlardaki görsellere duyarlılık arasında ilgi olduğu
bulunmuştur. Bu araştırmanın sonuçlarına göre; heyecan arayışı içinde olanlar, heyecan
arayışı içerisinde olmayanlara göre yenilikçi tüketiciler olmaya daha meyillidirler. Mağaza
seçimi söz konusu olduğunda ise, heyecan arayışı içinde olanların şehir merkezinin
gürültüsünden ve karmaşasından hoşlandıkları için buralardaki mağazaları tercih ettikleri
bulunmuştur. Diğer taraftan ise, heyecan arayışı içinde olmayan tüketicilerin şehir merkezinin
gürültüsünden uzaklaşmak için alışveriş merkezlerini tercih ettikleri görülmüştür. Heyecan
arayışı içinde olanların ve olmayanların reklama karşı verdikleri tepkilerin ve reklamlardaki
görsellere olan duyarlılıklarının da farklılaştığı, aynı çalışmanın sonuçları arasındadır.
Heyecan arayışı içinde olan tüketicilerin bilgilendirici reklamlara karşı, meraklarını
uyandırdığı için, olumlu tepki verme eğiliminde oldukları görülmüştür.
Zıt kişilik özelliklerine sahip olan tüketicilerin bile benzer satın alma davranışı
gösterebileceği gözlemlenmiştir. Örneğin agresiflik bir kişilik özelliği olarak ele alındığında,
bu özelliğin zıt uçlarında bulunan iki tüketici aynı marka spor arabayı satın alabilirler. Ancak
satın alma amaçları birbirinden tamamen farklı olabilir. Birinin satın alma amacı sosyal bir
imajı olduğunu gösterebilmek olurken, diğerinin amacı güvensizlik hissini azaltmak veya
ortadan kaldırmak için alıyor olabilir.

8.2.2.2. Treyt Kuramı ile İlgili Problemler

Tüketiciler sahip oldukları treytlere göre pazarlamacılar tarafından bölümlere
ayrılabilmektedir. Kişilik özelliklerini kullanarak bireylerin tüketim davranışlarını tahmin
etmek pazarlama alanında yaygın bir kullanım alanı bulmakla beraber bu teori ile ilgili çeşitli
eleştirilerde bulunmaktadır.
Bunlar:

Kişilik özelliklerini ölçmek için geliştirilen ölçekler yeterli derecede
geçerlilik ve güvenilirliğe sahip değildirler. Ölçmek istenilen şeyi yeterince
ölçememektedirler ve elde edilen sonuçlar istikrarlı olmamaktadır.

Kişilik testleri belirli gruplar için geliştirilmiş olduğundan (örneğin ruh
sağlığı bozuk olanlar), pazarlamacıların bu ölçekleri alıp daha genel bir gruba genellemesi
büyük sorunlar yaratabilmektedir.

Pazarlamacılar birçok durumda bu testleri uygun koşullarda
yapmamaktadırlar. Ayrıca bu testlerin, yeterince eğitim almamış kişiler tarafından bir sınıfta
veya amaca uygun olmayan herhangi bir yerde yapılması araştırmanın geçerliliği ve
güvenilirliği hakkında soru işaretleri oluşturmaktadır.

Araştırmacılar ölçekleri kendi çalışmalarına adapte edebilmek için üzerinde
değişiklikler yapıp, değişken silip veya yeni değişkenler ekleyebilmektedirler. Böyle
değişiklikler de araştırmanın geçerliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
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Birçok kişilik testi, genel eğilimleri ölçme amacıyla hazırlanmıştır.
Pazarlamacıların bu ölçeklerden elde edilen sonuçları spesifik marka ve ürün tercihleriyle
bağdaştırması doğru olmayan sonuçlar çıkarabilir.

Pek çok durumda, kullanılan ölçeklerin tüketici davranışı ile olan ilgisi
düşünülmemiştir. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar şans eseri ortaya çıkmış olabilir.
Pazarlamacılar spesifik bir kişilik testi seçmeden önce, kişilik özelliklerinin marka tercihlerini
etkileme olasılıkları araştırılmalıdır.
Kişilik ölçümüne dayanarak yapılan birçok araştırmadan elde edilen sonuçlar anlamlı
olmadığından bu tür ölçümler pazarlama araştırmacıları tarafından kullanılmamasına rağmen,
bazı araştırmacılar kullanmaktan vazgeçmemişlerdir. Bu araştırmacılar bir tek kişilik ölçeği
kullanmak yerine davranışı birkaç şekilde ölçmeyi deneyerek ölçümlerin geçerliliğini
artırmaya çalışmışlardır. Treytlerin, tüketici davranışlarının sadece bir kısmını çözmeye
yeterli olduğu, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için kişilik ile ilgili bilgilerin, tüketicinin
sosyo-ekonomik durumları ile birlikte ele alınması gerektiği araştırmacılar tarafından
anlaşılmıştır. Kişilik incelenirken, bireyin içinde bulunduğu sosyal yapının, bireyin ekonomik
durumunun ve fiziksel özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bütün bu
özellikler kişilik üzerinde etkili olabilecek unsurlardandır.

8.2.3. Yeni Freud’çu (Neo-Freudian) Kuram

Kişiliği sadece cinsel arzular ve isteklerle açıklamaya çalışan Freud’a pek çok yazar
tarafından eleştiri gelmiştir. Bu yazarlara göre sosyal değişkenler ve biyolojik olmayan
etkenler de kişiliğin oluşmasında etkilidir. Bu düşünce Yeni Freudçu kuramın temelini
oluşturmuştur. Neo-Freud’çular olarak bilinen araştırmacılar Adler, Jung, Sullivan, Fromm ve
Horney’dir. Alfred Adler’e göre kişilik; bireyin, üstünlük elde etmek ve mükemmel olmak
için yaptığı davranışların bütünüdür. Çünkü sosyal varlıklar olan bireyler, komplekslerinden
kurtulmak için güçlü olduğu alanların üzerine gideceklerdir.
Freud’un yetiştirdiği öğrencilerden biri olan Carl Gustav Jung, analitik psikolojinin de
kurucusudur. Freud’un aksine, kişiliğin gelişiminde cinselliğin o kadar da önemli olmadığını
düşünmüştür. Jung’a göre asıl önemli olan bireysel bilinçaltı değil, ortak bilinçdışıdır. Bütün
insanlıkta ortak bulunduğuna inandığı bu bilinçdışı, genler ile atalardan gelen ve bütün
geçmişi kapsayan izlenimleri içermektedir ve düşler, masallar, dini coşkular gibi vesilelerle
açığa vurulur. İnsanlığın geçmiş bütün tarihini kapsayan mitler ve masalların ortak temeli
ortak bilinçdışının içeriğini oluşturan arketipler (ilk örnekler)dir. Jung’a göre bugünkü
kişiliğimizi oluşturan geçmiş jenerasyonların yaşamış oldukları toplam deneyimleridir. Yani
insanların geçmişteki atalarının hatıralarını depoladıkları düşünülür. Bu iddiaya göre,
bazılarımız karanlıktan korkarız çünkü atalarımız da geçmişte karanlıktan korkmaktaydılar.
Jung ve arkadaşlarının belirlediği arketiplerden bazıları “yaşlı bilge adam” ve “toprak ana”dır.
Bu imajlar, sıklıkla, pazarlama mesajlarında, büyücü, saygı değer öğretmen karakterleriyle
karşımıza çıkmaktadır. Marka kişiliklerinin oluşturulmasında bu arketiplerden sıklıkla
faydalanılmıştır. Markalar, marka kişiliklerini oluştururken konumlandırma stratejilerine
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uygun olarak bazı arketipleri kullanırlar. En bilinen ve klasik örnek olarak, Marlboro’nun
kovboy karakteri ile erkeksi, maço bir imaj oluşturması verilebilir.
Harry Stuck Sullivian ise insanların sürekli olarak diğerleri ile önemli sosyal ilişkiler
geliştirme teşebbüsünde olduğunu iddia etmektedir. Çünkü Sullivian’a göre, bireyin kişiliği
sosyal ilişkilerde endişeyi azaltmak için değişmektedir. Kişiliği, kişilerarası ilişkilerden
bağımsız olarak açıklamanın mümkün olmayacağı ileri sürülür.
Erich Fromm ise bireyin, toplumda kendisini yalnız hissettiğini iddia etmektedir. Bu
yalnızlıklarının da üstesinden gelebilmek için kişiler, sevgi arama, arkadaşlık kurma arayışı
içindedirler. Buna göre insanların, kendilerini güvende hissetmek için bir gruba üye olduğu,
böylece başkalarıyla arkadaşlık geliştirmek yoluyla yalnızlıktan kaçındığı söylenebilir.
Karen Horney, bireylerin kişiliğinin endişe ve korkuyla baş etmeleriyle geliştiğini
savunmaktadır. Horney, endişe ve korkuyla baş edebilmek için kişilerin üç farklı davranış
gösterdiklerini savunmuştur. Bunlar:

Uyumlu davranış: Bu bireyler insanlara yaklaşan, etrafındakilerden onay ve
kabul görme arayışında olan özelliklere sahiptirler.

Agresif davranış: Bu bireyler insanlara karşı gelen, saygı ve güç arayışında
olan özelliklere sahiptirler.

Kendini soyutlama davranışı: Bu bireyler insanlardan uzaklaşan, kendikendine yetebilen ve bağımsızlık arayışında olan özelliklere sahiptirler.

8.2.3.1. Yeni Freudçu (Neo-Freudian) Kuramın Pazarlamadaki
Uygulamaları

Neo-Freud kişilik teorisi pazarlamacıların dikkatini tüketimin sosyal boyutuna
yönlendirmektedir. Birçok tutundurma faaliyeti sosyal ilişkilerin önemine odaklanmaktadır.

Horney’nin ortaya atmış olduğu teori temel alınarak, Joel B. Cohen tarafından
geliştirilmiş olan Uyumluluk-Agresiflik-Kendini soyutlama ölçeği (complianceaggressiveness-detachment CAD scale) pazarlama araştırmalarında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu ölçek, bireyleri, Horney tarafından ortaya atılan üç davranış türüne göre
yüksek veya düşük özelliklere sahip olanlar olarak sınıflandırmaktadır. Bu ölçekte, kişilere
farklı durumlar için geçerli olan otuz beş adet tamamlanmamış cümleler verilmektedir ve
onlardan bu cümleleri tamamlamaları istenmektedir. Ölçek, iki ucunda “kesinlikle
arzulanmayan” ve “kesinlikle arzulanan” ifadeleri bulunan altı noktalı bir ölçektir. Aşağıda
örnek cümleler görülmektedir:
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Kesinlikle
Arzulanmayan

Kesinlikle
Arzulanan

Başkaları ile duygusal bağları olmamak

-

-

-

-

-

-

İhtiyacı olan arkadaşlara yardımcı
olmak

-

-

-

-

-

-

Bir tartışmada pes etmeyi reddetmek

-

-

-

-

-

-

Cohen’in geliştirmiş olduğu bu CAD ölçeği üniversitede okuyan erkek öğrencilere
uygulanmıştır. Onlardan on beş farklı ürün kategorisinde marka tercihinde bulunmaları
istenmiştir. Araştırmanın sonuçlarında kişilik farklılıklarının yedi ürün kategorisindeki marka
tercihlerini etkilediği bulunmuştur. Örneğin, yüksek uyumluluk özelliğine sahip kişilerin
markalı ürünleri tercih ettiği görülmüştür. Agresif olarak sınıflandırılan öğrencilerin “Old
Spice” markalı deodorantı, maskülen dış görünümü nedeni ile diğer markalara tercih
etmişlerdir. Markalar, reklamlarda öne çıkardığı mesajlar ile farklı kişilik yapılarında olan
tüketicilere daha rahat ulaşabilir. Örneğin uyumlu davranış gösteren tüketicilere ulaşılmak
isteniyorsa reklam konseptinde insanlara yaklaşan, çevresinde kabul gören kişilik özelliklerini
öne çıkarmak uygun olacaktır. Aynı marka için farklı kişilik yapılarına göre farklı reklam
konseptleri de geliştirilebilir.
Her ne kadar Freud ve Neo-Freud’çu teoriler, tüketici davranışının arkasında yatan
motivasyonlar için yararlı bilgiler elde edilmesine katkı sağlasa da, birçok araştırmacı bu
teorileri, nicel boyutunun olmamasından dolayı rahatlıkla kullanamamaktadırlar. Bu teorilerin
kullanışlılığı araştırmacının yorum yapabilme yeteneğine bağlıdır. Bu nedenlerden dolayı,
araştırmacılar, kişilik özelliklerini belirlemek için geliştirilmiş daha geçerli ve güvenilir olan
standart kişilik envanterlerini kullanmaya başlamışlardır.
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Uygulamalar
KİŞİLİK ÇATIŞMALARI VE PAZARLAMA
Freud’un psikanaliz kuramının nedensellik ilişkisine bağlı bilimsel bir kuram olup
olmadığı hâlâ tartışılmaktadır. Karl Popper, psikanalizin bir sözde-bilim olduğunu öne
sürerken, Jung da, Freud’un cinselliği fazla abarttığını söyler. Buna karşın psikanaliz, bilimsel
kriterlerin dışında kalan ve nedensellik ilişkisinden bağımsız, “anlama”ya ilişkin bir kuram
olarak kabul edilse bile, Freud’un, kendinden sonra gelen birçok bilim adamına kaynaklık
ettiğini görmemek mümkün değildir. Önemini ve büyüklüğünü de... Olgulardan hareketle ve
kırk yılı aşkın bir süre hastaları üzerinde yaptığı gözlemlerin sonucu olarak geliştirdiği
psikanaliz kuramının pratik anlamda işimize yaramayacağını da söyleyemeyiz.
Kriminolojiden tıbba kadar birçok disiplin gibi pazarlama iletişimi de kişilik
kuramlarının tamamıyla ilgilenir. Bilişsel temelli kişilik kuramları, treyt kuramı ve sosyopsikolojik kuram gibi psikanalitik kuram da pazarlama iletişiminin ilgi alanı içine giren
kuramlardan biridir. Freud, kişiliğin üç aşamadan oluştuğunu ileri sürer. Bu aşamalar;
altbenlik (id), benlik (ego) ve üstbenlik (super-ego) olarak ortaya çıkar. Özetle altbenlik haz
ve tatmin arar, benlik gerçekliği denetler, üstbenlik ise ahlaki mükemmelliği gözetir.
Pazarlama ve reklam stratejilerinde Freud’un psikanalitik kuramından birçok
boyutlarıyla yararlanılmaktadır. Belirlenen tüketici segmentinde kişilik bölümlerinden
hangisinin daha baskın olduğu, onun satın alma kararlarını da etkileyeceği için önemli bir veri
olarak kabul edilmelidir. Kuramın, hayaller ve rüyalar, fanteziler, simgeler, erkek ve kadın
cinselliği figürleri gibi farklı açılımları da reklamcıların görmezden gelemeyeceği/gelmediği
önemli hususlardır. Yine Freud, haz ve tatmin arayan altbenliğin, gerçekçi benliğin ve ahlakçı
üstbenliğin sürekli bir çatışma hâlinde olduğunu ileri sürer. Peki bir marka, kişilik bölümleri
arasındaki bu çatışmayı ortadan kaldırabilir mi?
Örneğin, bir otomobil, altbenlik için haz verici bir tatmin aracı olabilir. Ancak bu, o
otomobili satın alma eylemi için yeterli motivasyonu sağlayamaz. Benliğin bu satın almayı
rasyonalize etmesi gerekir. Otomobilin işlevi önemli olabilir, ama yine de yeterli değildir.
Tüketicinin, otomobile sahip olmayı sağlayacak maddi gücünün de olması lazımdır. Makul
bir fiyat ve uygun ödeme koşulları gerçeklikle uyumlu bağlantıyı sağlayabilir mi? Evet. Fakat
yine de çatışma bitmez, çünkü üstbenlik birçok yoksul insanın dolmuş parası bulamadığı bir
ortamda böyle bir otomobile sahip olmayı ahlaken ve vicdanen uygun bulmamaktadır. Ayrıca,
otomobil yakıtının çevreye verdiği zararlar da sorumluluk duygusu taşıyan bir insan için
tedirgin edici bir durumdur. Ancak, otomobil markamızın simgesel değerleri arasında yer alan
“iyilik”, Orta Afrika’da uygulanan “yoksulluğun etkilerinin hafifletilmesi” programına
verdiği destek, geliştirdiği bazı filtre sistemleri ve Kyoto Protokolü’nün açılımları noktasında
gerçekleştirilen etkinlikler için yaptığı sponsorluklarla oluşturduğu sosyal sorumluluk algısı
belki de üstbenliğin ahlakçı sınırlarını yumuşatabilecektir.
Kaynak: “Marka, kişilik bölümleri arasındaki çatışmayı ortadan kaldırabilir mi?”, A. Selim
Tuncer, http://selimtuncer.blogspot.com.tr/2008/05/marka-kiilik-blmleri-arasndaki-atmay.html, Erişim
tarihi: 10.08.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Yukarıdaki yazıdan da hareketle, psikanalitik kuramın (id-ego-süperego)
pazarlama stratejileri açısından kullanımına dair örnekler veriniz.
2.
Sizce bu kişilik bölümleri arasında yaşanan çatışma, pazarlamacılar
tarafından nasıl kullanılmalıdır/yönlendirilmelidir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kişilik; bireylerin psikolojik özelliklerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Bizim
kim olduğumuzu ortaya koyan ve bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerin bütünüdür.
Bireylerin kişiliğinin gelişimini ve bunun davranış üzerindeki etkisini açıklayabilmek için
çeşitli kişilik kuramları geliştirilmiştir. Ancak bu bölümde, tüketici davranışları ile ilgisi olan
ve pazarlamacılar için faydalı olabilecek üç kuram üzerinde durulacaktır. Bunlar; bireyin
kişiliğinin nasıl geliştiğine odaklanan psikanalitik kuram, bireyin kişilik türünü belirlemek
için şu anki kişilik yapılanmasını inceleyen treyt (özellikler) kuramı ve kişiliğin gelişiminde
sosyal değişkenlerin de etkisinin olduğunu savunan Yeni Freudçu (Neo-Freudian) Kuram’dır.
Freud tarafından geliştirilen bu kurama göre bireyin kişiliğinin oluşmasındaki temel,
bireyin fiziksel ihtiyaçlarını karşılama arzusu (cinsellik) ile onu toplumda sorumlu bir birey
gibi davranmaya iten zorunluluk (saldırganlık) duygusu arasında yaşanan çatışma ve
gerilimdir. Freud’a göre kişilik, birbiri ile iç içe geçmiş üç temel birimden oluşmaktadır.
Bunlar id, ego ve süperegodur.
Kişilik ile tüketici davranışları arasındaki ilgiyi araştırmak için en sık kullanılan
metotlardan birisi de Treyt Kuramı’dır. Pazarlama alanında yapılmış, belirli kişilik özellikleri
ile tüketicilerin ürün, marka, mağaza seçimleri ve bunlara benzer birçok etken arasında ilişki
olup olmadığını araştıran birçok çalışmaya rastlanılmaktadır.
Kişiliği sadece cinsel arzular ve isteklerle açıklamaya çalışan Freud’a pek çok yazar
tarafından eleştiri gelmiştir. Bu yazarlara göre sosyal değişkenler ve biyolojik olmayan
etkenler de kişiliğin oluşmasında etkilidir. Bu düşünce Yeni Freudçu kuramın temelini
oluşturmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Kişinin kendi egosunu korumak için, hakkını koruyan, zor insan davranışı
sergilemesi kişilik çatışmalarının çözümlenmesinde, hangi bireysel savunma mekanizmasını
açıklayan bir örnektir?
a) Bastırma
b) Saldırganlık
c) Mantığa bürünme
d) Çekilme
e) Yansıtma
2) Diyette olan kişilerin daha çekici ve güzel görünmek için açlık hislerini
bastırmaları, kişilik çatışmalarının çözümlenmesinde hangi bireysel savunma mekanizmasını
açıklayan bir örnektir?
a) Bastırma
b) Saldırganlık
c) Mantığa bürünme
d) Çekilme
e) Yansıtma
3) Panda, Sen&Ben dondurma reklamında, “sen beni nasıl yiyeceksin” şeklinde
sözlerle hangisine hitap eden mesajlar vermektedir?
a) Süperego
b) Treyt
c) Ego
d) İd
e) Arketip
4) Bayramlarda Kent şekerleri, Coca-Cola’nın Ramazan ayı reklamları ve genellikle
sigorta reklamlarında verilen mesajlar hangisine hitap etmektedir?
a) Süperego
b) Treyt
c) Ego
d) İd
e) Arketip
5) Kişinin, başkasının gösterişçi tüketimini aşağılamasının arkasında yatan, kendi aç
gözlülüğünü gizlemek istemesinden kaynaklanabilir.
Yukarıdaki örnek, kişilik çatışmalarının çözümlenmesinde hangi bireysel savunma
mekanizmasına örnektir?
a) Çekilme
b) Yansıtma
c) Bastırma
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d) Saldırganlık
e) Mantığa bürünme
6) Bazı tüketiciler uygun olmayan şartlarda işçi çalıştıran üreticiler için boykot
organize edebilir. Bu durum kişilik çatışmalarını çözen savunma mekanizmalarından
hangisine örnek gösterilebilir?
a) Yansıtma
b) Bastırma
c) Mantığa Bürüme
d) Saldırganlık
e) Çekilme
7) Treyt kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Freud gibi genel kişilik oluşumu sürecine odaklanmaktadır.
b) Kişiliğin, tüketici davranışı üzerinde etkili olduğunu savunur.
c) Kişileri sahip oldukları baskın özelliklere göre sınıflandırmayı temel almaktadır.
d) Basit treyt teorisi ve genel treyt teorisi olarak da sınıflandırılabilmektedir.
e) Kişilik ile tüketici davranışları arasındaki ilgiyi araştırmak için en sık kullanılan
metotlardan birisidir.
8) Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi sosyal değişkenler ve biyolojik olmayan
etkenlerin de kişiliğin oluşmasında etkili olduğunu savunan Yeni Freud’culardan biri
değildir?
a) Harry Stuck Sullivian
b) Erich Fromm
c) Karen Horney
d) Carl Gustav Jung
e) Carl Rogers
9) Aşağıdakilerden hangisi Treyt Kuramına getirilen eleştirilerden değildir?
a) Kişilik özelliklerini ölçmek için geliştirilen ölçekler yeterli derecede geçerlilik ve
güvenilirliğe sahip değildirler.
b) Kişilik testleri belirli gruplar için geliştirilmiş olduğundan pazarlamacıların bu
ölçekleri alıp daha genel bir gruba genellemesi büyük sorunlar yaratabilmektedir.
c) Yapılan testlerin fazla eğitimli kişiler tarafından yapılması kişilik testi yapılan
katılımcılar için dezavantaj oluşturmaktadır.
d) Araştırmacılar ölçekleri kendi çalışmalarına adapte edebilmek için üzerinde
değişiklikler yapıp, değişken silip veya yeni değişkenler ekleyebilmektedirler. Böyle
değişiklikler de araştırmanın geçerliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
e) Pek çok durumda, kullanılan ölçeklerin tüketici davranışı ile olan ilgisi
düşünülmemiştir.
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10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yeni Freud’çu kuramın temsilcilerinden Carl
Gustav Jung’un savunduğu görüşler veya yaptığı çalışmalar ile bağdaşmaz?
a) Kişiliğin gelişiminde ortak bilinçdışı çok önemli bir role sahiptir.
b) Kişiliğin gelişiminde cinsellik diğer belirleyici unsurlara göre en önemli etkiye
sahiptir.
c) Bugünkü kişiliğimizi oluşturan şeyler geçmiş jenerasyonların yaşamış oldukları
toplam deneyimleridir.
d) Düşler, masallar, dini coşkular ortak bilinçdışının açığa vurulmasını sağlar.
e) “Yaşlı bilge adam” ve “toprak ana” Jung ve arkadaşlarının belirlediği arketiplere
örnek gösterilebilir.

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) d, 4) a, 5) b, 6) d, 7) a, 8) e, 9) c, 10) b

171

9. DEĞERLER VE YAŞAM TARZLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. DEĞERLER VE YAŞAM TARZLARI
9.1. Yaşam Tarzları
9.2.1. Yaşam Tarzı Ölçekleri (Vals Ölçekleri)
9.2. Değerler
9.2.1. Rokeach Değerler Sistemi
9.2.2. Değerler Listesi (List of Values-LOV)
9.2.3. Schwartz’ın Değer Kuramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yaşam tarzlarımız, tüketim şekillerimizi nasıl etkiler? Anlatınız.

2.

Değer kavramını örnekler vasıtasıyla açıklayınız.

3.
Anlatınız.

Tüketicilerin yaşam tarzlarının ölçümünde kullanılan araçlar neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşam tarzları

Yaşam tarzı kavramı hakkında
bilgi edinebilmek

Konu ile ilgili okuma ve
araştırma yapmak vasıtasıyla
elde edilir.

Değerler

Değer kavramını anlamak ve
pazarlama uygulamaları açısından
stratejik bakış açısına sahip
olunmasını sağlamak

İlgili kavramlar ve çeşitli
örnekler hakkında araştırma
ve tartışma yolu ile elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•VALS
•Amaçsal değerler
•Araçsal değerler
•Değerler listesi
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Giriş
Aynı yerde doğup, aynı okula giden ve aynı mesleği yapan iki kişi benzer uyarıcılarla
karşılaştıklarında farklı tepkiler vermektedirler. Benzer kültürel altyapıları paylaşan, bu iki
tüketicinin benzer tepkileri vermeleri beklenirken, yaşam tarzları ve değer yargıları bu
beklentiyi boşa çıkarmaktadır. Bu durum, tüketicilerin tercihlerinde farklılık yaratan ve
tüketicileri farklı kararlar vermeye yönlendiren değer yargılarının ve yaşam tarzlarının
belirlenmesini zorunlu hâle getirmektedir.
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9.1. Yaşam Tarzları

Yaşam tarzı; bir kişinin boş zamanını ve gelirini ne şekilde kullandığını gösteren
seçimleridir. Bireyin katıldığı aktiviteleri, kişinin ilgi alanları, kendisi ve yakın çevresindeki
dış dünya ile ilgili görüşleri yaşam tarzını yansıtmaktadır. Değerler ise, kişinin sahip olduğu
düşünce, inanç ve ilkeleridir. Değerler, insan davranışlarına rehberlik ettiği gibi belirli
durumları diğerlerine tercih etme eğilimini de gösterir. Tüketiciler de satın alma sürecinde
değerlerine göre tercih yapmaktadır.
Tüketicilere, yalnızca demografik ölçütler kullanarak ulaşmak mümkün olmamaktadır.
Yaş, eğitim, gelir düzeyi, meslek, cinsiyet ve medeni durum gibi demografik değişkenler ile
tüketicinin tercihleri arasında kurulan ilişki, beklenen düzeyde başarılı olmamıştır. Çünkü
tüketiciler; ilgi alanları, fikirleri ve aktiviteleri açısından sınırsız bir çeşitlilik göstermektedir.
Tek başına demografik bilgiler;


Tüketicilerin göstereceği davranış biçimleri,



Benzer demografik özellikleri taşıyan tüketicilerin neden farklı davrandıkları,



Belli bir markaya sadık kalınma sebebi,



Yeni ürünleri daha önce keşfeden ve satın alan tüketicilerin varlığı,



Ailelerin hangi koşullar altında ortak karar almayı tercih ettikleri,



Tüketicilerin bir ürünü satın alırken gösterdikleri davranış biçimleri,



Bir ürün satın alınırken hangi durumlarda statünün önemli rol oynadığı,



Risk faktörünün tüketicinin satın alma kararını ne yönde etkilediği,



Motivasyon faktörünün tüketicinin satın alma kararı üzerindeki etkisi,



Satın alma kararının bir tüketici için ne derece önem taşıdığı,



Satın alma kararının ne kadar zaman aldığı,


Satın alma öncesinde tüketicinin kimlere danıştığı ya da kimlerden tavsiye
aldığı vb. gibi konulara tam bir açıklık getirmemektedir.
Tüketicilerin davranışlarının tahmin edilmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması için,
tüketicinin aktivitelerini, ilgi alanlarını ve görüşlerini sistemli bir biçimde inceleyen
psikografik yöntemler kullanılmaktadır. Bu metot, hedef pazarın doğru bir şekilde tahmin
edilmesini, konumlandırmanın hatasız bir şekilde yapılmasını, pazarlama karması ve
stratejilerinin doğru oluşturulmasını sağlamaktadır.
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Yaşam tarzı, bireyin zamanını ve gelirini; kültürü, değerleri, demografik özellikleri ve
kişiliği doğrultusunda kullanma biçimidir (Tablo 9.1) Tüketiciler; harcanabilir gelirlerini ve
boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğine bakılarak bir gruba dâhil edilirler. Değişik
konulardaki yüzlerce dergi ve internet sitelerinin varlığı, günümüz tüketicisinin çok farklı
yaşam tarzlarına sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye’de de son yıllarda tematik alışveriş
merkezlerinin ve belirli yaşam tarzlarını hedef alan kafe ve restoranların sayısında artış
gözlenmektedir.
Ekonomik yaklaşımlar tüketici hakkında sadece makro açıdan bir bilgi
verebilmektedir. Tüketiciler arasındaki nüansları yakalamak için yaşam tarzlarının
belirlenmesi gerekmektedir. Aslında yaşam tarzlarını sadece gelirin harcanması olarak
değerlendirmek da güdük bir yaklaşımdır. Tüketici aldığı ürünle, aslında benliğini
yansıtmaktadır. Dağcılık için özel üretilmiş ayakkabı satın alan bir tüketici, macera ve
heyecanla ilişkili tüm ürünlerin potansiyel müşterisi olarak tanımlanabilmektedir.
Bir çalışmada çevreye duyarlı bir yaşam tarzını benimseyen ve benimsemeyen iki grup
incelenmiştir. Çevreye duyarlı olan grubun geri dönüşümlü materyalleri tercih ettikleri,
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıkları tespit edilmiştir. Şaşırtıcı olmayan bu sonuçları
elde eden araştırmacılar analize devam ettiklerinde, iki grubun değişik alanlarda da farklılık
gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Örneğin, çevreye duyarlı grubun düşük kalorili besinleri
tercih ettikleri, sağlık endişelerinin yüksek olduğu, ürün etiketlerini daha detaylı inceledikleri
görülmüştür. Alışveriş sırasında daha detaylı bir liste bulundurmakta ve fiyatları incelerken
daha fazla zaman harcamaktadırlar. Yine aynı grubun, belgesel ve tematik kanallarını
izledikleri, çevresindeki insanları bilgilendirmekte daha etkin oldukları belirlenmiştir. Yani
tüketicinin yaşam tarzı ile alakalı küçük bir ipucu sayesinde yüzlerce farklı ürünün
pazarlanması için fırsat oluşturulmaktadır.
Yaşam tarzı tek bir ürünle değil, ürün grupları ile oluşturulabilmektedir. Reklamı
yapılan ürünlere ve hizmetlere bakıldığında bu ilkenin kullanıldığı gözükmektedir. Bir
mobilya firması olan IKEA broşürlerinde tek bir ürün değil, odanın tamamı gösterilmektedir.
Böyle yapılmasındaki amaç, tüketicinin ürünlerin ancak tamamını alırlarsa anlamlı bir satın
alma yaptığını vurgulamaktır. Tek tek notaların anlamları olmakla birlikte esas anlamı tüm
notaların bir araya gelmesi ile kazanmış oluruz. Kısaca, IKEA, ürün değil yaşam tarzı
satmaktadır denebilir.
Son dönemdeki kampanyaların tek bir marka tarafından değil, birkaç markanın ortak
çalışması olduğu görülmektedir. Özellikle GSM firmalarının kampanyalarında yaşam tarzını
hedef alan bu ortak markalama yöntemi kullanılmaktadır. Gençlere yönelik ücretsiz sinema
bileti sunulmakta, sinema biletine iliştirilen yemek ve içecek hatta giyim firmalarının indirim
kuponları sunulmaktadır. Hedef kitleye uygun promosyonların başarısı, hedef kitlenin yaşam
tarzının bilinmesine bağlıdır.
Yaşam tarzlarını belirlemek için kullanılan en yaygın uygulama; aktivitelerin, ilgi
alanlarının ve görüşlerin (AIO-Activities, Interest, Opinions) sorulduğu yaşam tarzı
boyutlarına dayanan anketlerdir. Anketle, tüketicinin tercihleri ve öncelikleri öğrenilmeye
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çalışılır. Anket soruları araştırılan konuya göre değiştirilip, özelleştirilebilmektedir. Örneğin
evcil hayvan besleyenlerin profili çıkarılmak istendiğinde, konuyla ilgili sorular
eklenebilmektedir.
Tablo 9.1: Yaşam Tarzı Boyutları
İlgi Alanları

Aktiviteler

Demografik
Özellikler

Görüşler

İş

Aile

Bireysel

Yaş

Hobi

Ev

Politika

Eğitim

Sosyal Etkinlikler

Meslek

Ekonomi

Gelir

Tatil

Toplum

Eğitim

Meslek

Siyasi Görüşler

Eğlence

Ürünler

Aile Yapısı

Topluluk

Moda

Gelecek

İkametgah

Alışveriş

Gıda

Kültür

Coğrafya

Spor

Medya

İş Çevresi

Yaşam Eğrisi

Firmaların hedef kitlesinde yer alan tüm müşterilerine aynı standartta hizmet sunması
oldukça zordur. AIO anketi sayesinde tüketiciler ortak özelliklerine göre gruplara ayrılır.
Örneğin, 80/20 pareto kuralına göre, bir şirketin satışlarının %80’i, şirketin toplam
müşterilerinin %20’sine yapılmaktadır. %20’yi oluşturan müşterilerin hangi yaşam tarzı
boyutlarını paylaştıkları belirlenerek, bu gruba yönelik daha etkin pazarlama stratejileri
oluşturulmasında AIO anketi kullanılabilir.

9.2.1. Yaşam Tarzı Ölçekleri (Vals Ölçekleri)

En çok bilinen yaşam tarzı ölçeği ise, Standford Araştırma Enstitüsü tarafından 1978
yılında VALS1 (Values, Attitudes and Lifestyles) ve 1989 yılında da VALS2 programları
doğrultusunda geliştirilen ölçeklerdir. Programların geliştirilmesinin temeli AIO anketine
dayanmaktadır. Örneklem büyüklüğü 1600 olan VALS1 tüketicileri 4 ana grup olarak
tanımlamıştır. Bunlar 1-İhtiyaç duyan tüketiciler, 2-Dıştan yönlendirilmiş tüketiciler, 3-İçten
yönlendirilmiş tüketiciler, 4-Bütünleşmiş tüketicilerdir. 1980 ortalarına kadar devrim olarak
nitelendirilse de, program daha sonra popülerliğini kaybetmiştir. Yaşam tarzlarının zaman
içinde değişmesi de bunda etkili olmuştur.
VALS1’in yerini alan VALS2 sistemi, Amerikan toplumunu Şekil 9.1’deki gibi
psikolojik özelliklerine göre sekiz grupta toplamıştır (Şekil 9.1). Dikey boyut, kaynaklara
180

erişim, yatay boyut kişilik özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kaynaklar; eğitim,
gelir, sağlık, zekâ gibi unsurları içermektedir. Model kaynağa ulaşımın ergenlikten orta
yaşlara kadar yükseldiğini, sonrasında düştüğünü varsaymaktadır. Kişilik özellikleri, bireyin
dünyayı nasıl gördüğüne göre belirlenmektedir. Prensip yönelimli bireyler dünyayı kendi
fikirleri doğrultusunda değerlendirken, statü yönelimli bireyler dünyayı başkalarının
düşünceleri doğrultusunda değerlendirmektedir. Topluma yön veren politikacı ve sanatçı gibi
kişilerin prensip yönelimli bireyler arasından çıkması sıkça rastlanan bir durumdur.

Şekil 9.1: VALS Çerçevesi

Gerçekleştirenler-Yenilikçiler; kendine olan saygıları yüksek, sofistike
insanlardır. En çok kaynağa ve en yüksek gelire sahip olan gruptur. Bundan ötürü, üç temel
motivasyonu farklı derecede sergilemektedirler. Kişisel gelişime ve entelektüel birikime önem
vermektedirler. ABD yetişkin nüfusunun yaklaşık %8’ini oluştururlar. Lider tiplerin bu
gruptan çıkması olasıdır. Hayatın her anında –sosyal hayat ve iş yaşamı- aktiftirler.
Tüketici olarak ince zevklerini tatmin etmeye yönelik hareket ederler. Niş ürünler,
özel yapım mal ve hizmetler, kişiye özel tasarımlar tercihleri arasındadır. Beğenilerini,
bağımsızlıklarını ve kişiliklerini yansıttığı için görüntüye önem verirler. Yeni ürünlere karşı
olumlu tavır sergilerler. Reklamlara kuşkuyla yaklaşırlar. TV izleme oranları düşüktür.
Bundan ötürü bu kitleye ulaşabilmek için daha sofistike araçlar (tematik dergiler gibi)
kullanılmalıdır.
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Nail Olanlar; idealleri ile yaşarlar. Genellikle olgun, hâlinden şikâyeti
olmayan, düzene, bilgiye ve sorumluluğa değer veren insanlardır. Eğitim seviyeleri yüksek,
profesyonel işlerde çalışmaktadırlar. ABD yetişkin nüfusunun yaklaşık %12’sini oluştururlar.
Gelişen olayları takip eder ve ufkunu genişletecek fırsatlar konusunda dikkatlidirler.
Tüketici olarak tutucu ve mantıklıdırlar. Mal ve hizmetlerin psikolojik faydalarından
ziyade, ürünün fonksiyonelliği ve dayanıklılığı önemlidir. Yaşadıkları mekânlara ortalama
tüketiciden daha fazla harcama yaparlar. Prestijlerine ve imajlarına pek önem vermezler. Bu
yüzden, eğer bu kesime araba satılacaksa, otomobilin sağlayacağı prestijden ziyade konfor,
servis kalitesi, dayanıklılık gibi unsurlar ön plana çıkartılmalıdır.

Başarılılar; başarı odaklı olarak yaşamlarını sürdürürler. Kariyerlerine ve
ailelerine derin bir bağlılıkları bulunmaktadır. Sosyal hayatları da bu bağlılıkları yansıtacak
şekilde aile, ibadet ve iş çevresinde yapılandırılmıştır. ABD yetişkin nüfusunun yaklaşık
%10’unu oluştururlar. Politik olarak muhafazakâr bir tutum sergilerler. Ayrıca otoriteye saygı
duyarlar. İleriyi görme becerisi, risksiz bir hayat, uzlaşmacı bir tavır ve temkinli olmak bu
grup için önemlidir.
Tüketici olarak aktiftirler. İmaj bu grup için önemlidir. Başarılı olduklarını ispat eden,
prestijli ve tanınmış marka ve ürünleri tercih ederler. Yoğun ve zor hayat şartları onları
tasarruf sağlayan ürün ve hizmetlere yöneltmiştir. Son teknoloji ürünlerine ilgi duyarlar. TV
izleme süreleri önceki gruplara göre uzundur. Ülkemizde bu yaşam tarzına sahip tüketicilere
bulaşık makinesi satmak için reklamlarda su ve elektrik tasarrufuna vurgu yapılmaktadır.

Deneyimleyenler; VALS 2 programının en genç grubunu oluştururlar.
Amaçlarını yeni deneyimler, sıra dışılık ve risk oluşturur. ABD yetişkin nüfusunun yaklaşık
%11’ini oluştururlar. Çabuk heveslenip, çabuk vazgeçerler. Politik konularda tutarlılık
sergilemezler.
Tüketici olarak harcamalarının büyük kısmını kıyafet, hazır yiyecekler, müzik, film ve
video için kullanırlar. Spor ve sosyal aktiviteler boş zaman uğraşlarıdır. Marka ve ürün
bağımlılığı düşüktür. Modayı takip ederler. Reklamları önemserler. Bu gruptaki tüketiciler
harcanabilir gelirlerinin büyük kısmını sosyalleşmek için kullanırlar.

İnananlar; prensipleri doğrultusunda yaşayan grubun gelirleri kısmen
düşüktür ve geleneklerine bağlı yaşarlar. Yaşamlarının merkezini ev, aile, ibadet yeri, toplum
gibi geleneksel kurumlar oluşturur. ABD yetişkin nüfusunun yaklaşık %17’sini oluştururlar.
Muhafazakâr ve alışılagelmiş bir hayat sürdürürler.
Tüketici olarak da tutucudurlar, genellikle alışılmış ve yerleşmiş, bilindik ürünleri
tercih ederler. Marka ve ürün bağlılıkları yüksektir. Gelirleri yüksek olmadığından
ihtiyaçlarını ancak karşılarlar. Ulusal markaları tercih ederler. Alışkanlıklarını değiştirmeleri
zordur. Fiyata karşı duyarlıdırlar. TV izleme süreleri ortalamanın üstündedir. Türkiye’de BİM
marketlerinin büyük başarı yakalamasında bu yaşam tarzını benimseyenlerin önemli etkisi
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olmuştur denebilir. BİM firması bu kesime temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri ucuza ve
az seçenekle sunmuştur.

Gayret Edenler; düşük gelire sahip, ihtiyaçlarını zor temin edebilen grubu
oluşturur. Özgüven eksiklerini çevrenin düşünce ve onayı ile kapatmaya çalışırlar. Maddi
kazanç başarıdaki en önemli ölçüttür. İzole bir hayat sürdürürler. ABD yetişkin nüfusunun
yaklaşık %14’ünü oluştururlar. Tüketici olarak, çevresindekilerin beğenisini ve onayını
kazanacak ürünleri tercih ederler. Ancak sahip olmak istediklerini temin edebileceği gelire
çoğu zaman sahip değildirler. İmajlarına düşkündürler. Kıyafetlerine ve kişisel bakım
ürünlerine daha çok harcama yaparlar. Düşük gelir ve imaj düşkünlüğü, bu tip tüketicileri
taklit ürün kullanarak prestij sağlamaya itmektedir.

Yapıcılar; sınırlı kaynaklarından dolayı pratik bir hayat benimseyen bu
gruptaki insanlar aile ve iş odaklı yaşarlar. Yeni fikirlere karşı isteksizdirler ve gündemi takip
etmezler. ABD’nin yetişkin nüfusunun yaklaşık %12’sini oluştururlar. Otoriteye karşı
saygılıdırlar.
Tüketici olarak ürün ve hizmetlerin pratik ve işlevsel yönlerine dikkat ederek
harcamalarını yaparlar. Lüks ürünlere ilgi duymazlar. Yapıcılar denen bu kesim temel
ihtiyaçlarını karşılarken, ürünlerin sağlamlığına ve uzun ömürlü olmasına dikkat ederler.

Mücadeleciler; Sosyo-ekonomik açıdan incelendiğinde, en düşük gelire sahip
ve kaynak bakımından en yoksun olanlarıdır. Eğitim seviyeleri düşük, sosyal bağları zayıftır.
Yetenek gerektirmeyen işlerde çalışırlar. İlgi gösterdikleri bir aktivite veya hobileri yoktur.
Sağlık sorunları olan grup, güvenli bir hayat amaçlarlar. ABD yetişkin nüfusunun yaklaşık
%16’sını oluştururlar. Kaynakları çok sınırlı olmasından dolayı temel ihtiyaçlarını tatmin
edecek ürün ve hizmetlere yönelirler. Hedonik tüketim yapmazlar. Sadık bir müşteri grubunu
temsil ederler. Marka sadakatleri yüksektir. Tabloid gazeteleri tercih ederler. Reklama
güvenirler.
VALS, pazarlamacılara hedef pazarı belirlemede, etkili medya planlaması yapmada ve
reklam oluşturmada yardımcı olmaktadır. VALS özellikle otomobil, ev, mücevher, mobilya
gibi tüketicilerin duygusal katılımlarının da olduğu ürün kategorilerinde başarı ile
uygulanmaktadır. Düşük ilgilenim olduğu ürünlerde VALS geçerliliğini nispeten
kaybetmektedir. Bahsi geçen VALS grupları ABD için geçerli olduğundan, diğer ülkeler için
tekrar araştırılması gerekmektedir. Kültürler arası geçerliliği düşük olan VALS, Stanford
Araştırma Enstitüsü tarafından Japonya, Almanya, Norveç, İtalya gibi ülkeler için tekrar
yapılandırılmaktadır. Kültürel, coğrafi ve tarihsel geçmiş farklılıkları bu çalışmaları gerekli
kılmaktadır.
Yaşam tarzları, değerlere göre zaman içerisinde daha hızlı bir değişim gösterir.
İnsanların zevkleri, tercihleri, toplumdaki erkek-kadın rolleri, aile yaşamı vs. değişime
uğradıkça tüketicinin yaşam tarzları bundan etkilenmektedir. Geçmişe bakıldığında, 80’li ve
90’lı yıllardaki Türk yaşantısının günümüzden oldukça farklı olduğu görünmektedir.
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Teknoloji marketlerde satılan hediye kartları yaşam tarzımızın değiştiğinin bir
göstergesidir. Hediye vermek hemen her kültürde olan bir gelenektir. Hediyenin sadece
kendisi değil; paketi, verilme zamanı, veriliş biçimi ve içine yazılan notu özenle seçmek
gerekmektedir. Önceleri bilhassa fiyat etiketinin olmamasına dikkat edilirken, teknoloji
marketlerde satılan hediye kartlarında fiyat özellikle vurgulanmaktadır. Bu artık hediyenin
nakdi değerinin öne çıkartıldığını göstermektedir. Amerika’da bu değişim daha belirgindir.
Örneğin doğum günü olan birisi hediye sitesinden istediklerini seçiyor, ‘hediye vermek’
isteyenler de bu ürünleri satın alabiliyorlar.

9.2. Değerler

Değerler, kişinin sahip olduğu düşünce, inanç ve ilkelerdir. Değerler belirli durumları
diğerlerine tercih etme eğilimini gösterdiği gibi, insan davranışlarına da rehberlik eder. Bu
rehberlik tüketici davranışı üzerinde de etkili olmaktadır. Tüketicilerin değerleri ile uyumlu
ürünleri tercih ettiği ve değerleriyle uyum gösteren tüketim davranışlarını sergilediği
düşünülmektedir. Postmodern tüketicinin davranışlarını anlamada sadece demografik
faktörlerle açıklamak mümkün değildir. Bunun yanında tüketici değerlerini bilmek daha
bütüncül ve açıklayıcı olmaktadır. Çünkü tüketiciler ürün ya da marka tercihlerini inandığı
değerleri göz önünde bulundurarak yapmaktadırlar. Değerlerini yansıtmayan ürünleri, karar
alma süreçlerinde zorunlu kalınmadıkça değerlendirmeye alınması beklenmemektedir.
Değerlerin bir kısmı evrensel olma özelliği taşıdığı söylenebilir. Refah içinde
yaşamayı, sağlıklı bir hayat sürmeyi ve akıllı olmayı vb. istemeyen neredeyse yoktur. Fakat
kültürler evrensel değerleri, sübjektif bir değerlendirme ile kendi arasında bir önem
derecesine göre sıralamaktadır. Bazı toplumlar iş yaşamında hızlı yükselmeyi, bir kısmı
fedakârlığı önemli görmektedir.
Değer, kültüre uygun olarak düşünmeyi ve bu doğrultuda hareket etmeyi sağlayan
inançlardır. Aynı kültürü paylaşanlar benzer değerleri de paylaşırken, diğer kültürlerden de
farklılaşmaktadırlar. Amerikan kültürü bireyselliği öne çıkartırken, Japon kültürü
kolektivizmi öne çıkartır. Örneğin, Batı’da materyalistlik değerlerin öne çıkarttığı Noel Baba
figürü, iyi bir çocuk olarak senesini geçirenlere oyuncak vermektedir. Marlboro’nın kovboy
temalı reklamları da özgürlüğe ve bireyselliğe atıf da bulunmaktadır.
Türkiye’de kolektivist değerlerin öne çıktığı bilinmektedir. Mesela, dini bayramlar
öncesi çıkan çikolata firmalarının reklamlarında özlem, vefa, büyüklere saygı gibi değerler
kullanılarak, tüketicilere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bir diğer örnek ise oda sayısı 4 olan evin,
oda sayısını ‘3+1’ olarak söylemektir. Türk kültürümüze ait bu jargondaki ‘+1’ olarak
adlandırılan oda, misafir odası (salon) olarak tasarlandığını anlatmaktadır. Enteresan olan ise
oda sayısı 3’e indiğinde bu sefer ‘2+1’ şeklinde söylenmektedir. Yani misafirin odası sabit
tutulmuş, ev sahiplerininki azalmıştır. Bireyselleşmenin toplumumuzda yer etmesiyle son
zamanlarda ev ilanlarının ‘1+0’ şeklinde olduğu görülmektedir.
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Tüketicilerin aynı davranışı sergilemeleri aynı inanç sitemini paylaştıklarını
göstermemektedir. Aynı model araba tercih edenlerden biri rahatlığı için tercih ederken, diğeri
güvenlik endişesini yenmek için tercih etmiş olabilir.
İnsanın sahip olduğu değerlerin birbiriyle çatışabildiği durumlar söz konusu
olabilmektedir. Hem özgür bir yaşam sürme hem de tehlikesiz bir hayat arzulayan birey, iki
değer arasında fedakârlık yapmak zorunda kalacaktır. Örneğin, birey evine taktıracağı
güvenlik kameraları ile güvenliğini sağlamış ancak özgürlüğünden bir nebze olsun vazgeçmiş
olacaktır. Bu olası durumlarda, iki değer arasında hangisinin tercih edileceğinin belirlenmesi
temel değerlere göre olmaktadır.

9.2.1. Rokeach Değerler Sistemi

Rokeach Değerler Sistemi, 1973 yılında psikolog Milton Rokeach tarafından
geliştirilmiştir. Rokeach, değerlerin tutumlardan önce yer aldığını ve tüketici davranışını
etkilediğini belirtmiş, davranışların tahmininde değerlerin incelenmesinin önemli bir yol
olduğunu vurgulamıştır. İnsanın hayatta ulaşmak istediği bir amacı ve bu amaca ulaşmak için
de belirli bir davranışı sergileme ihtiyacı söz konusudur. Rokeach’ın değerleri tanımlayıp,
gruplaması bu temel kabule dayanmaktadır.
Rokeach amaçsal ve araçsal değerler arasındaki ilişkiyi de “değerler sistemi” olarak
isimlendirmiştir ve iki grupta 18’er değer belirlemiştir (Bkz. Tablo 9.2).
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Tablo 9.2: Rokeach Değerler Sistemi
Amaçsal Değerler
Rahat bir hayat

Araçsal Değerler
Hırslı/tutkulu /ihtiraslı olmak

Heyecan verici yaşam (heyecanlı bir hayat) Açık fikirli (geniş görüşlü) olmak
Bir şeyler başarma hissi

Yetenekli / ehil olmak

Barış içinde bir dünya

Neşeli olmak

Güzel bir dünya (güzellikler dünyası)

Temiz olmak

Eşitlik

Cesur olmak

Aile güvenliği

Affedici/bağışlayıcı olmak

Özgürlük (bağımsızlık, serbest seçim)

Yardımsever olmak

Mutluluk

Dürüst olmak

İçsel ahenk / huzur

Hayal gücü kuvvetli olmak

Olgun aşk

Bağımsız olmak

Ulusal güvenlik (milli güvenlik)

Mantıklı olmak

Zevk, haz

Aydın‐münevver olmak

Kurtuluş

Sevgi dolu/sevecen olmak

Kendine saygı

İtaatkâr olmak

Sosyal itibar

Kibar olmak

Gerçek dostluk

Sorumlu (güvenilir) olmak

Bilgelik‐akıllılık

Kendini kontrol edebilmek

Amaçsal değerler, kişinin hayatında olmak istediği, gerçekte ulaşmak istediği durumu
ifade etmektedir. Amaçsal değerler, yaşamın amacına ilişkin genel inançlardır; rahat bir
yaşam, başarı, gerçek dostluk, özgürlük, kendine saygı gibi. Araçsal değerler ise bu amaçlara
ulaşmak için gerekli olan bir davranış biçimini yansıtırlar; sevecen olmak, yaratıcı olmak,
itaatkâr olmak, hırslı olmak, cesur olmak gibi. Araçsal değerler amaçsal değerlere ulaşmak
için tercih edilen davranış biçimini ifade etmektedir.
Rokeach değerleri, bireysel veya toplumsal değişim olmasına imkân verecek kadar
değişken ancak, bireylerin belli bir kişilik yapısını yansıtacak kadar sabit değişkenlerdir. Kişi
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değer hiyerarşisinde üst sıralarda yer alan değerlerle uyumlu olan davranış biçimini veya
yaşam amacını seçer.

9.2.2. Değerler Listesi (List of Values-LOV)

Kahle vd. tarafından geliştirilen ölçek, Maslow’un ihtiyaçlar teorisi (1954) ve
Rokeach’ın (1973) ve Feather’ın (1975) teorilerini basitleştirip, daha kullanılır hâle getirmek
için geliştirilmiştir. VALS ölçeğindeki başaranlar grubu ile LOV ölçeğinin başarma
duygusuna değer verenlerin benzemesi gibi iki ölçeğin ortak noktaları mevcuttur. LOV
bireylerin sosyal ve kültürel beklentileri doğrultusunda değer yargılarını ve davranışlarını
çevreye uyum için düzenlediğini iddia eden Sosyal Adaptasyon Teorisi’ne dayanmaktadır.
Teoriye göre tüketiciler de satın alma sürecinde davranışlarını çevreye göre düzenleme
ihtiyacı duymaktadırlar. Değerler Listesi araştırmalarında dikkat edilen ilk husus, dokuz
değerden hangisini tüketicinin önemli bulduğudur. Dolayısıyla tüketicinin değer sisteminden
çok; en önem verdiği değer araştırılmaktadır. LOV teorisi, VALS ölçeğinin aksine hiyerarşik
bir düzen sergilemez. LOV, VALS’in bazı eksiklerini tamamlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Araştırmalar tüketici davranışlarını tahmin etmede LOV teorisinin VALS teorisinden daha
başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir. LOV dokuz değeri içermektedir: Ait olma duygusu,
heyecan dolu yaşama, insanlarla sıcak ilişkiler kurma, kişisel gelişim, toplumda saygı
görmek, hayattan zevk alma, kendini güvende hissetme, kendine saygı duymak ve başarma
duygusu. Değerler listesi, ABD esas alınarak yapılmıştır. Rokeach ve Kahle’nin araştırmaları
Amerikan halkının paylaştığı temel değerleri başarı, materyalizm, özgürlük, ilerleme, gençlik
ve kapitalizm olarak tespit etmişlerdir. Bu temel değerler listesi diğer toplumlar için
değişmektedir. Daha da önemlisi farklı toplumların bu değerleri değişik açılardan farklı
yorumlaması gayet doğaldır. Örneğin, özgürlük denince bir ABD vatandaşının anladığı ile bir
Afrikalının anladığı farklı olacaktır.
Değerler listesi ölçeğinin üç boyutu vardır:
İçsel (Bireysel) Değerler

Dışsal Değerler

(İçsel) Kişiler Arası Değerler

Kişisel gelişim

Ait olma duygusu

Hayattan zevk alma

Heyecan dolu yaşama

Toplumdan saygı görmek

İnsanlarla sıcak ilişkiler kurma

Başarma duygusu

Güvenlik

Kendine saygı duymak

LOV yapılan araştırmalar neticesinde geçerliliği olan bir ölçektir. İnsanlarla sıcak
ilişkiler kurmaya değer verenin, arkadaş çevresinin daha geniş olduğu; hayattan zevk almaya
değer verenin alkol kullanımının yüksek olduğu; başarma duygusuna sahip insanların, yüksek
gelire sahip oldukları araştırmacılarca ortaya konmuştur. Ait olma duygusuna değer
verenlerin, grup aktivitelerine daha çok katıldığı ortaya çıkmıştır. İnsanlarla sıcak ilişkiler
187

kurma çabasında olan tüketicilerin, diğer insanlara karşılıksız yardım etmesi, hediye verme
davranışında bulunması beklenmektedir. Toplumda saygı görmek isteyen tüketicilerin de,
prestij sağlayan ürün ve hizmetleri tercih etmesi doğaldır.

9.2.3. Schwartz’ın Değer Kuramı

Daha önceki ölçeklerin içerdiği bir kısım boşlukların (dışsal geçerlilik problemleri,
Batı ve Batı yaklaşımının birlikte kullanılmaması vb.) doldurulması çabası neticesinde,
psikolog Shalom Schwartz, Rokeach’ın 36 değerden oluşan listesini 56 değere yükseltmiştir.
(Tablo 9.3) 9’lu ölçek kullanarak (-1,0,1,2,3,4,5,6,7) değerleri önem derecesine göre
sıralamıştır. Sonraki araştırmaları neticesinde, 56 değeri 10 grupta toplamış ve SSVS (Short
Version of Schwartz’s Value Survey)’i oluşturmuştur. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
54 ülkeden örneklemlerle değerler listesi test edilmiş ve evrensellik kazandırılmaya
çalışılmıştır.
Tablo 9.3: Schwartz Değerleri
Değer

Karşı Değer

Özyönelim, Uyarılım

Uyma, Geleneksellik, Güvenlik

Bu grup değerler kişinin kendi bağımsız
düşüncelerini ve davranışlarını ve
değişime düşkünlüğünü vurgular

Benliğin sınırlanmasını, geleneksel
uygulamaların sürdürülmesini, varolan
durumun korunmasını vurgular

Evrenselcilik, İyilikseverlik

Başarı ve Güç

Eşitliğin kabul edilmesi ve tüm insanlığın
refahı ile ilgilenilmesini vurgular

Kişinin kendi başarısı ve diğerleri
karşısındaki üstünlüğü ile ilgilenir

Hazcılık

Geleneksellik

Kişinin kendi isteklerini ön planda
tutmasını vurgular

Kişinin kendi isteklerini sınırlaması ve
dışsal bazı sınırlamaları kabul etmesini
vurgular

Tüketim, insanların ihtiyaçlarını gidermekten öte, insanın kendini tanımladığı bir süreç
hâline gelmiştir. Seçilen ürün ve hizmetler, kişilerin hayata bakışını, sosyal kişiliğini ve
diğerleriyle iletişimini sağlamakta ve yaşam tarzını oluşturmaktadır. Yaşam tarzları ve
değerler durağan değildir. Günümüzün popüler ürün ve hizmetleri de yaşam tarzlarının
değişmesiyle yok olacak ya da değişeceklerdir. On yıl önce moda olan giyim, müzik hatta
konuşma tarzı şimdi demode olmuştur.
Geleneksel aile yapısında ve aile içi rol dağılımlarındaki değişiklikler, eskiye göre geç
evlenme ve geç çocuk sahibi olma, boşanmaların daha sık görülmesi, tek başına yaşayan
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nüfusun artması, çalışan kadınların sayısındaki ivmelenme ile birlikte yeni yaşam tarzları ve
değerleri oluşmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerin yaşlanması, gelişmekte olan ülkelerden
gelen göç, dünya nüfusunun artışı, kültürlerin birbiriyle daha çok iletişim içinde olması yine
bu bağlamda değerlendirilebilir.
Günümüzün hızla değişen dünyasında tüketici davranışlarını yorumlamak, gittikçe
güçleşmiştir. Mevcut değişkenler yanında yaşam tarzı, değer ve kültürü de analizlere katarak,
pazarlama stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
PSİKOGRAFİK SEGMENTASYON
Psikografik segmentasyon araştırmalarıyla ilgili birçok şey yazıldı; tutum ve yaşam
tarzı verilerinin tüketicinin yaş, cinsiyet ya da potansiyel müşterilerin yaşadıkları yerlere
dayanan geleneksel demografik segmentasyondan çok daha güçlü olduğu üzerine önemli
savlar ileri sürüldü. Yine de bugünlerde Türkiye’de ve başka yerlerde birçok marka
konumlandırmasında hâlâ hedef kitlelerden demografi ve kategori kullanımı terimleriyle
bahsedildiğine şahit oluyoruz. Medya da kimlere ulaşabileceğinizi söylerken neredeyse
tamamen demografik tanımları öne sürüyor ki, sorunun bir parçası da bu. Kuyruğun köpeği
sallaması gibi marka yöneticileri hedefledikleri iletişim stratejilerini medyanın belirlediği
kurallara göre belirliyorlar.
Neyi gözden kaçırıyoruz? En basitinden tüketicilerimizin/müşterilerimizin
hayatlarında anlamlı olabilecek bir marka değeri konumlandırması için onların hayatlarına
daha yakından bakıp daha geniş bir anlayış geliştiremiyoruz. Reklamlarımızla karşılarına
çıkmak yerine reklam mesajlarımızla tüketicilerimiz arasında bağ kurmak için onların nereye
ne zaman gittiklerine dair çok fazla bilgimiz yok; çoğu zaman onların karşısına çıkmanın
yeterli olduğuna kani oluyoruz. Müşterilerimizin kategorimizde bizi nasıl kullandığını ve satın
aldığını biliyoruz, ama kategorimizin müşterimizin hayatında nasıl bir rol oynadığını aslında
hiç bilmiyoruz, bu yüzden marka konumlandırmamızda duygusal ve işlevsel faydalarımız
arasındaki uyumu sağlamak için yeterli bilgiye sahip olamıyoruz. İşlevsel faydalar genellikle
doğrudan tüketicinin ürünü nasıl kullandığıyla ilgilidir. Duygusal faydalarsa daha çok ürünün
tüketicinin hayatındaki etkiyle ilgilidir. Markanızla ilgili sadakat ve marka savunuculuğu
(tüketicilerin ürününüzün başkalarına satması) inşasında nerelerde eksik kaldığınız üzerine
düşünürseniz, markanızdaki duygusal bağlantıların eksikliğini bulabilir, herkes tarafından tam
anlamıyla sahiplenilmeyecek kadar jenerik kaldığınızı anlayabilirsiniz. Bu durumda
iletişimimiz, müşterinin tam da ihtiyaç duyduğu anda ürünü anlatabilmemiz ve onlar için
neler yapabileceğimiz konusunda yetersiz kalıyor – tam bir isabetsizlik.
2013’te, bazı hayati pazarlama sorularının cevaplarını bulmak üzere Türkiye’deki
yaşam tarzı segmentlerini tanımlamaya soyunduk. 15.000’den fazla katılımcıyla yaptığımız
araştırmada demografik filtreleri kullandık ve yüzlerce değer ve tutumu veriler üzerinden
analiz ettik. Ancak asıl amacımız 500 ürün ve hizmet kategorisinde 1.000 marka üzerinden
+15.000 kişilik veri tabanı üzerinden satın alma ve tüketim davranışını anlamaya çalışmaktı.
Sonuç olarak sadece insanların neyle ilgilendiklerini daha iyi bir şekilde anlamakla kalmadık,
aynı zamanda gerçekte neler yaptıklarını da öğrendik. Giysilerini nerelerden aldıklarını, ne tür
meyve suyunu tercih ettiklerini, tatil için nereye gittiklerini, hangi marka sigara içtiklerini,
kullandıkları cep telefonlarını ve bunları nasıl kullandıklarını; yani birinin kim olduğunu
anlatan birçok ayrıntıyı elde ettik. Sonuç olarak uzun zamandır takılı kaldığımız araştırma
tuzaklarının yanlış yönlendirmelerinden uzaklaşmayı başardık. Araştırmaya aynı zamanda
medya tüketimiyle ilgili algoritmalar da ekledik; neyi ne zaman seyrettiklerini öğrenmeye
çalıştık.
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Fazla karmaşık olmayan algoritmalar yardımıyla standart bir yığın analizin sonucunda,
gençten yaşlıya, hayatın farklı aşamalarındaki 37 farklı tüketici segmentini tanımlamayı
başardık.
Bu her Genç Beyaz Türk’ün aynı arabayı kullandığı, aynı sosyal medya sitesini ziyaret
ettiği, tatilde aynı yere gittiği ve aynı gelire sahip olduğu anlamına gelmiyor. Ama öte yandan
tüm demografik, psikografik ve tüketim veri noktalarında o kadar çok temas var ki, bu aynı
zamanda her birinde ‘geçerli halin’ ne olduğu çok açık ortaya çıkıyor. Dengeleyici anne
babalar hayattaki duruşlarını ‘ev ve iş hayatını dengelemeye çalışmak ve ikisine de
yetememekten dolayı genellikle suçlu hissetmek’ olarak tanımlarlar; imkânsız bir şekilde her
yere yetişmeye çalışırlar. Hafta sonlarında ne yaptıklarına, kahvaltıda çocuklarına şekerli
mısır gevreği yedirip yedirmediklerine, kullandıkları arabalara ve nerede yaşadıklarına
bakarak onların Dengeleyici olduklarını söyleyebiliriz; 500 kadar olası kategori alanındaki
çapraz tablolamadan sadece dördüyle bu saptanabilir.
Markanız işlevsel ve duygusal faydalar yelpazesine yönelik birçok özelliği kapsar.
Segmentasyon araştırmasını her şeyden önce, doğru müşteriyle doğru faydalar arasındaki
bağlantıyı kurabilmek için yaparsınız. Müşterinizin hayatını daha geniş bağlamda anlamaya
çalışmak, müşterinin markaya duygusal olarak bağlanmasını sağlar.
Yakın zamanda yapılan küresel bir marka değeri araştırmasında, Apple’ın dünyanın en
güçlü markalarından biri oldu. Her iki genç Türk segmenti Apple ürünlerinden hoşlanıyorlar,
ama motivasyonları ve ürün tercihleri aslında birbirlerinden çok farklı olacaktır. Tüketicinin
hayatlarına daha kapsamlı bir anlayış geliştiren ve mesajlarındaki ürün faydalarını farklı
segmentlere farklı duygusal ve işlevsel nedenlere dayandıran Apple, en popüler kitlesel ürün
hâline gelirken tüketicileriyle kişisel bir temasın devamlılığını da sağlamış oldu.
Kategori bazlı tüketici araştırmalarınızı bir kenara itip tüketicinin yaşamını anlamaya
çalışmanız çok kolay olacaktır. Eninde sonunda zaten bu noktaya geleceksiniz, çünkü
tüketicinize doğru ürünü, doğru mesajla doğru yerde ve zamanda sunmanızın ve onların satın
alma kararlarını etkilemenin tek yolu bu. Bu tüketiciler reklam mitinden hoşlanmıyorlar. Tek
istedikleri daha iyi tercihler yapabilmeleri için marka bilgisi alabilmek. Ancak bunu
yaptığınızda sizi seçerler ve markanızın hayatlarındaki rolünü ve bağlamını açıkça ortaya
koyduğunuzda hoşnut kalarak tepki verirler. Pazarlamanın geleceği bu ve aslına bakarsanız
gelecek geldi bile!
Kaynak: “Artık, İnsanların Ne Söylediğine Değil, Ne Yaptığına Bakacağız”, Paul Garrison,
http://thebrandage.com/artik-insanlarin-ne-soyledigine-degil-ne-yaptigina-bakacagiz/, Erişim tarihi:
14.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Yukarıdaki yazıdan da hareketle, marka sadakatinin oluşturulmasında yaşam
tarzı verilerinden nasıl faydalanılabilir? Anlatınız.
2.
Pazarlamacıların psikografik bölümlendirmeden fayda sağlayabileceği
ürün/ürün gruplarından örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşam tarzı; bir kişinin boş zamanını ve gelirini ne şekilde kullandığını gösteren
seçimleridir. Bireyin katıldığı aktiviteleri, kişinin ilgi alanları, kendisi ve yakın çevresindeki
dış dünya ile ilgili görüşleri yaşam tarzını yansıtmaktadır. Değerler ise, kişinin sahip olduğu
düşünce, inanç ve ilkeleridir. Değerler, insan davranışlarına rehberlik ettiği gibi belirli
durumları diğerlerine tercih etme eğilimini de gösterir. Tüketiciler de satın alma sürecinde
değerlerine göre tercih yapmaktadır.
Yaşam tarzlarını belirlemek için kullanılan en yaygın uygulama; aktivitelerin, ilgi
alanlarının ve görüşlerin (AIO-Activities, Interest, Opinions) sorulduğu yaşam tarzı
boyutlarına dayanan anketlerdir. Anketle, tüketicinin tercihleri ve öncelikleri öğrenilmeye
çalışılır.
En çok bilinen yaşam tarzı ölçeği ise, Standford Araştırma Enstitüsü tarafından 1978
yılında VALS1 (Values, Attidues and Lifestyles) ve 1989 yılında da VALS2 programları
doğrultusunda geliştirilen ölçeklerdir. VALS, pazarlamacılara hedef pazarı belirlemede, etkili
medya planlaması yapmada ve reklam oluşturmada yardımcı olmaktadır. VALS özellikle
otomobil, ev, mücevher, mobilya gibi tüketicilerin duygusal katılımlarının da olduğu ürün
kategorilerinde başarı ile uygulanmaktadır.
Değer, kültüre uygun olarak düşünmeyi ve bu doğrultuda hareket etmeyi sağlayan
inançlardır. Aynı kültürü paylaşanlar benzer değerleri de paylaşırken, diğer kültürlerden de
farklılaşmaktadırlar.
Amaçsal değerler, kişinin hayatında olmak istediği, gerçekte ulaşmak istediği durumu
ifade etmektedir. Amaçsal değerler, yaşamın amacına ilişkin genel inançlardır; rahat bir
yaşam, başarı, gerçek dostluk, özgürlük, kendine saygı gibi. Araçsal değerler ise bu amaçlara
ulaşmak için gerekli olan bir davranış biçimini yansıtırlar; sevecen olmak, yaratıcı olmak,
itaatkâr olmak, hırslı olmak, cesur olmak gibi.
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Bölüm Soruları
1) Vals 2 çerçevesinde yer alan gruplardan, en genç grup olan ve amaçlarını, yeni
deneyimler, sıra dışılık ve risk oluşturan grup hangisidir?
a) Başarılılar
b) Mücadeleciler
c) Nail olanlar
d) Deneyimleyenler
e) Gerçekleştirenler
2) Vals çerçevesinde yer alan gruplardan hangisi sınırlı kaynaklarından dolayı pratik
bir hayat benimseyerek, aile ve iş odaklı yaşayan; temel ihtiyaçlarını karşılarken, ürünlerin
sağlamlığına ve uzun ömürlü olmasına dikkat eden bireylerden oluşur?
a) Başarılılar
b) Yapıcılar
c) Nail olanlar
d) Deneyimleyenler
e) Gerçekleştirenler
3) Hayattan zevk alma ve insanlarla sıcak ilişkiler kurma gibi değerler, Değerler
Listesi (LOV)’un hangi boyutu kapsamında ele alınır?
a) Dışsal değerler
b) Faydacı güdüler
c) Gizli güdüler
d) Bireysel değerler
e) Kişilerarası değerler
4) Schwartz Değerlerinden hangisi, kişinin kendi bağımsız düşüncelerini ve
davranışlarını ve değişime düşkünlüğünü vurgular?
a) Evrenselcilik- İyilikseverlik
b) Özyönelim-Uyarılım
c) Başarı ve Güç
d) Hazcılık
e) Geleneksellik
5) Schwartz Değerlerinden hangisi, kişinin kendi başarısı ve diğerleri karşısındaki
üstünlüğü ile ilgilenir?
a) Hazcılık
b) Başarı ve Güç
c) Geleneksellik
d) Evrenselcilik-İyilikseverlik
e) Özyönelim-Uyarılım
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6) VALS çerçevesinde yer alan başarılılara ilişkin aşağıda yer alan ifadelerin hangisi
gerçeği yansıtmamaktadır?
a) Risk almaktan çekinmezler.
b) Başarı odaklı olarak yaşamlarını sürdürürler.
c) Kariyerlerine ve ailelerine derin bir bağlılıkları bulunmaktadır.
d) Sosyal hayatları aile, ibadet ve iş çevresinde yapılandırılmıştır.
e) Politik olarak muhafazakâr bir tutum sergilerler.
7) VALS çerçevesinde yer alan gayret edenlere ilişkin aşağıda yer alan ifadelerin
hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?
a) Düşük gelire sahiptirler.
b) Özgüven eksiklerini çevrenin düşünce ve onayı ile kapatmaya çalışırlar.
c) İzole bir hayat sürdürürler
d) İmajlarına düşkün değillerdir.
e) Tüketici olarak, çevresindekilerin beğenisini ve onayını kazanacak ürünleri tercih
ederler.
8) Değerlere ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
a) Tüketicilerin aynı davranışı sergilemeleri aynı inanç sistemini paylaştıklarını
göstermesi bakımından yeterlidir.
b) Tüketicilerin değerleri ile uyumlu ürünleri tercih ettiği ve değerleriyle uyum
gösteren tüketim davranışlarını sergilediği düşünülmektedir.
c) Türkiye’de kolektivist değerlerin öne çıktığı bilinmektedir.
d) Değerlerin bir kısmı evrensel olma özelliği taşıyabilir.
e) Kültüre uygun olarak düşünmeyi ve bu doğrultuda hareket etmeyi sağlayan
inançlardır.
9) Rokeach Değerler Sisteminde___________, kişinin gerçekte ulaşmak istediği,
hayatında olmak istediği durumu ifade etmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Araçsal Değerler
b) Amaçsal Değerler
c) Hedef
d) Hayat Amacı
e) Yaşam Tarzı
10) Değerler Listesine (LOV) ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Maslow’un ihtiyaçlar teorisi, Rokeach’ın ve Feather’ın teorilerinin basitleştirip,
daha kullanılır hale getirilmesi için geliştirilmiştir.
b) Sosyal Adaptasyon Teorisi’ne dayanmaktadır.
c) LOV, VALS’in bazı eksiklerini tamamlamak amacıyla geliştirilmiştir.
d) LOV teorisi, hiyerarşik bir düzen sergiler.
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e) LOV dokuz değeri içermektedir.

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) e, 4) b, 5) b, 6) a, 7) d, 8) a, 9) b, 10) d
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10. SATIN ALMA KARAR SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. SATIN ALMA KARAR SÜRECİ
10.1. Karar Alma ve Tüketicinin Karar Düzeyleri
10.1.1. Karar Sürecinde İnsan Modelleri
10.1.2. Tüketicinin Karar Verme Düzeyleri
10.2. Tüketici Satın Alma Karar Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tüketiciler, satın alma karar sürecinde hangi aşamalardan geçer? Açıklayınız.

2.
Anlatınız.

Satın alma karar sürecinde tüketicileri etkileyebilecek unsurlar nelerdir?

3.
Tüketicilerin satın alma sonrası değerlendirmeleri neden önemlidir?
Örneklerle anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Karar alma ve
tüketicinin karar
düzeyleri

Tüketici karar alma süreçleri
hakkında bilgi edinebilmek

İlgili kavramlar, süreçler ve
çeşitli örnekler hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
elde edilecektir.

Tüketici satın alma
karar süreci

Satın alma karar sürecine stratejik
açıdan yaklaşılmasını sağlamak

Karar süreçlerini, çeşitli
örnekler ile incelemek
vasıtasıyla elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•Sınırlı çaba ile karar verme
•Rutin karar verme
•Yoğun çaba ile karar verme
•Satın alma karar süreci
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Giriş
Tüketiciler her an çeşitli ürün ya da markalar arasında karar verme ihtiyacı ile karşı
karşıyadır. Bu kararların bir kısmı yoğun bir çaba gerektirirken, bir kısmı otomatik olarak
alınan rutin kararlar şeklindedir. Bu nedenle geçmişten bugüne, satın alma sürecine dair
görüşler, bu sürecin, alışkanlık hâline gelen olağan durumlar ve kararlar ile tüketicilerin çeşitli
risklerle yüzleştiği ve daha dikkatle alınması gereken kararlar olmak üzere iki zıt kutup
arasında çeşitlilik gösterdiği doğrultusunda yoğunlaşmıştır. Satın alma karar süreci pek çok
unsuru içerisinde barındırması sebebi ile pazarlamacılar tarafından iyi anlaşılması ve
yönlendirilmesi gereken bir süreçtir.
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10.1. Karar Alma ve Tüketicinin Karar Düzeyleri

Karar alma, iki ya da daha fazla alternatif arasından birinin seçilmesi eylemidir.
Kişinin karar alması için alternatiflerinin var olması gerekmektedir. Çeşitli alternatifler
arasından bireylerin nasıl seçim yaptıklarını anlamak, pazarlama stratejileri açısından
işletmeler ve pazarlama alanına mensup araştırmacılar için oldukça önem taşır. Bu nedenle,
karar sürecinde bireylerin davranışlarının nasıl şekillendiği, tüketim davranışlarının çeşitli
etkenlere göre tanımlanıp tanımlanamayacağı ya da tahmin edilip edilemeyeceği gibi hususlar
pazarlamada en çok merak edilen konular arasındadır.

10.1.1. Karar Sürecinde İnsan Modelleri

Bireylerin karar alma sürecinde nasıl ve neden belirli bir şekilde davrandıklarını
anlamak amacıyla tanımlanan dört tür insan modeli aşağıda açıklanmaktadır:

Ekonomik insan: Bu teoriye göre, tüketiciler rasyonel kararlar veren
ekonomik insanlardır. Varsayımlar doğrultusunda bir tüketicinin rasyonel davranabilmesi için
tüm alternatif ürünlerden haberdar olması, bu alternatifleri avantajları ve dezavantajları
bakımından sıralayabiliyor olması ve içlerinden en iyisini belirleyebiliyor olması gerekir.
Tüketicilerin rasyonel kararlar verdiğini söylemek her koşul için gerçekçi bir düşünce
değildir. Çünkü birçok kişi kararlarını elde edecekleri marjinal faydaya göre vermemektedir.
Bunun yanı sıra bireyler, sosyo-psikolojik etkenler ya da reklam ve tutundurma çabaları gibi
bilgilere dayanarak da karar almaktadırlar. Satın alınan saatler, otomobiller, ayakkabılar ve
bunlar gibi pek çok üründe rasyonel unsurlardan ziyade psikolojik unsurların daha faza öne
çıktığını söyleyebiliriz.

Pasif insan: Bir önceki teorinin aksine bu modelde, tüketicinin pazarlama
yönlü mesajlara açık olduğu ve rasyonel olmaktan çok dürtüsel alıcılar olduğu varsayılır. Bu
model, tüketicilerin aslında pek çok satın alma durumunda alternatifler hakkında bilgi arayışı
içinde olması ve kendilerine en fazla faydayı sağlayacak ürünü tercih etmesi sebebiyle
gerçekçi olmaktan uzaktır.

Bilişsel insan: Bilişsel insan modelinde tüketici sorun çözücü rolündedir.
Tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşamına değer katan ürünleri arayan veya bu tür
yeniliklere açık olan kişilerdir. Bir bilgi işleme sistemi gibi, tercihleri sıralayarak ve
alternatifleri değerlendirerek kararlarını verirler. Bu model için, ekonomik insan modelinin
aksine tüketicilerin tüm seçeneklere dair bilgi topladığı varsayımı yoktur. Bunun yerine karar
vermek için alternatifler hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünen tüketicinin arayış
çabası son bulur ve satın alma kararını verir.

Duygusal insan: Duygusal insan modeli, bireyin duygularına bağlı olarak
karar alma sürecini yönlendirdiğini varsayar. Tüketici, anlık duygularına ve ruh haline, satın
alım öncesinde alternatiflerin araştırılmasından daha çok önem verir. Ancak bu durum
duygusal insanların rasyonel kararlar vermedikleri manasına gelmemektedir. Benzer şekilde
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duygusal olarak tatmin sağlayan ürün veya markaları satın alma kararı da rasyonel bir karar
olabilmektedir.

10.1.2. Tüketicinin Karar Verme Düzeyleri

Tüketici satın alma davranışı, bireyin bir diş macunu, cep telefonu veya bir otomobil
satın alma durumuna göre oldukça farklılık gösterir. Karar sürecinin karmaşıklığı arttıkça
genellikle daha fazla kişi ya da obje bu sürece dâhil olmakta ve alıcının düşünme süresi
uzamaktadır. Sonuç olarak tüketicilerin satın alma kararlarında farklı ürünler için farklı
çabalar sarf ettikleri bilinmektedir. Sarf edilen bu çabaların başka bir deyişle tüketicinin
ilgilenim düzeyine göre üç farklı tüketici karar verme düzeyi bulunmaktadır. Bunlar, sınırlı
çaba ile karar verme, rutin karar verme ve yoğun çaba ile karar verme başlıkları altında
özetlenmiştir.

Sınırlı çaba ile karar verme: Sınırlı çaba ile karar verme durumu genellikle
bir tüketicinin daha önce denemiş olduğu ürünler için geçerli olmaktadır. Ayrıca tüketicinin
hali hazırda satılmakta olan markalara aşina olmadığı durumlarda daha önceden kullanılmış
ürün ve markalar öne çıkabilir. Bu tür karar almada, tüketicinin ilgilenim düzeyi, rutinleşen
kararlardan daha yüksek olmasına rağmen nispeten düşük olmaktadır. Tüketiciler bilgi
toplamaya ortalama bir çaba ve zaman ayırmaktadırlar. Ayrıca satın alma kararının daha
düşük risk içerdiğinin düşünülmesi, bireyin geçmiş deneyimlerine dış kaynaklardan edinilen
bilgilerden daha çok önem vermesine neden olabilir.
Sınırlı çaba ile karar verme durumunun diğer bir türü de tepkisel/anlık karar verme
olarak tanımlanır. Tepkisel karar verme, tüketicinin ürünü gördüğü anda satın alma kararını
vermesidir. Satın alma kararı daha az düşünme süresi ile daha az zihinsel ve fiziksel çaba
gerektirir. Sinemaya giden bir kişinin, film arasında mısır ve içecek satın alması gibi. Ya da
süpermarketlerde, aldığı ürünlerin ödemesini gerçekleştirmek için kasaya gelen bir
tüketicinin, kasa etrafında konumlandırılan raflardan o anda bir ürünü seçip satın alması gibi.

Rutin karar verme: Tüketicinin az miktarda bilişsel çaba ile dâhil olduğu
karar sürecidir. Tüketicin sıklıkla satın aldığı, düşük maliyetli mal ve hizmetler için geçerli
olmaktadır. Bu mal ve hizmetler aynı zamanda tüketicinin düşük ilgilenim düzeyine sahip
olduğu ürünler olarak da adlandırılır. Tüketiciler satın alma kararı öncesi araştırma süreci için
az bir zaman ayırır. Örneğin tüketiciler bir ürün kategorisinde çeşitli markalara aşina olabilir
ancak sadece birine önemli şekilde bağlı olabilirler. Rutin karar verme durumunda tüketiciler
reklamlar vb. yollar ile söz konusu ürüne maruz kalmadıkça ihtiyaç hissetmemektedirler. Bu
tür kararlarda tüketici önce satın alır, sonrasında değerlendirmesini yapar. Mutfak robotunu
değiştirmek isteyen bir kimsenin, kullanmış olduğu markaya benzer bir markayı veya modeli
tercih etmesi gibi.

Yoğun çaba ile karar verme: Yoğun çaba ile karar vermek durumu
genellikle tüketicilerin fazlaca riskli olduğunu düşündükleri satın alımlarda söz konusu
olmaktadır. Tüketicilerin aşina olmadıkları, pahalı ürünler ya da nadiren satın aldıkları ürünler
için karar alma süreci, bu karar verme düzeyi ile tanımlanır. En karmaşık olan satın alma
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karar düzeyidir ve genellikle tüketicilerin yüksek ilgilenim düzeylerine sahip oldukları ürünler
için geçerlidir. Örneğin ev, otomobil vb. ürünler için satın alma karar süreci diğerlerine göre
daha uzun ve çaba gerektiren bir süreçtir. Otomobil ya da ev gibi sıklıkla satın alınmayan
mallar söz konusu olduğunda, kararlarını vermeden önce tüketicilerin, pek çok kanaldan bilgi
edindiği, çevresinden ve arkadaşlarından tavsiye istediği ve genel olarak alternatifleri
değerlendirme sürecine özellikle önem verdikleri söylenebilir.
Tablo 10.1'de üç farklı tüketici karar verme düzeyi için özet bilgiler yer almaktadır.
Buna göre karar düzeylerini belirleyen en önemli beş faktör; ilgilenim düzeyi, zaman,
maliyet, araştırma kaynağı ve seçeneklerin sayısıdır. Ancak, karar düzeylerinin her zaman her
birey ve her ürün için zaman içerisinde aynı kaldığını düşünmek yanlıştır.
Tablo 10.1: Tüketici Karar Verme Düzeyleri
Sınırlı

Rutin

Yoğun

İlgilenim

Düşük

Düşük-Orta

Yüksek

Zaman

Kısa

Kısa-Orta

Uzun

Maliyet

Düşük

Düşük-Orta

Yüksek

Araştırma kaynağı

Sadece içsel

Çoğunlukla içsel

İçsel ve dışsal

Seçenek sayısı

Tek

Az

Çok

Örneğin, rutin olarak satın alınan bir üründen tüketici artık memnun değil ise, sınırlı
ya da yoğun çaba gerektiren bir karar süreci sonucu başka bir markayı satın almaya
başlayabilir. Bu durumun tam tersi de söz konusu olabilir.
Örneğin, yeni bir evcil hayvan edinen aile, onun hoşuna gidecek oyuncakları bulmak
için fazlaca zaman ve enerji harcayabilir. Ancak söz konusu oyuncağı buldukları zaman,
yeniden satın almak istediklerinde yoğun çaba harcamalarına gerek olmayacak, hatta rutin
olarak alınan bir karar hâline gelecektir. Sonuç olarak karar verme sürecinin kapsamı
daralacak ve sürecin kapsamış olduğu süreler azalacaktır.

10.2. Tüketici Satın Alma Karar Süreci

Tüketicilerin herhangi bir ürün satın alırken süreç içerisinde geçtikleri aşamalar genel
olarak; (1) ihtiyacın ya da sorunun belirlenmesi, (2) bilgi toplama, (3) seçeneklerin
değerlendirilmesi, (4) satın alma kararı ve tüketim ve (5) satın alma sonrası süreç olmak üzere
beş ana başlık altında özetlenmektedir.
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Şekil 10.1: Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci
Şekil 10.1'de satın alma karar süreci, aşamalı olarak örnek bir karar süreci ile birlikte
verilmektedir. Buna göre, satın alma sonrası tüketici tutumları ve davranışlarının, geri
dönüşünde süreci tekrar yönlendirebildiği gösterilmiştir.
i. İhtiyacın/Sorunun Belirlenmesi
Satın alma süreci bir ihtiyacın ya da sorunun hissedilmesi ile birlikte başlamaktadır.
Bu ihtiyaç, bazen açlık ya da susuzluk gibi bir içsel uyarıcı tarafından, bazen de bir reklam ya
da yeni bir ürün hakkında arkadaşlar ile yapılan bir sohbet esnasında yani dışsal uyarıcılar
tarafından tetiklenebilir. İhtiyacın tespit edilmesi ile süreç başlar.
Tüketicilerin sorun tanımlaması, gerçek durum ve istenilen durum olmak üzere iki
farklı şekilde gerçekleşmektedir. Gerçek durumda tüketici, herhangi bir üründen istenilen
verimi elde edememesi ile sorunu belirler. İstenilen durumda ise yeni bir şeye duyulan
istekten kaynaklanan tetiklenme, ihtiyacın belirlenmesine sebep olmaktadır. Tüketici ihtiyacın
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karşılanması için uyarılmıştır ve söz konusu ihtiyacın tatmin edilmesi için harekete
geçecektir.
Bu aşamada pazarlamacılar, tüketicilerin hangi tür ihtiyaçları ya da sorunlarının
olduğu, bunlara nelerin sebep olduğu gibi konularda tüketicileri anlamak amacıyla
araştırmaya önem vermelidirler.
ii. Bilgi Toplama
İkinci aşama olan bilgi toplama aşaması, satın alınması düşünülen ürüne dair algılanan
risk ve diğer sosyo-psikolojik etkenler gibi unsurlara bağlı olarak, sürecin uzunluğu ve
harcanan çaba açısından farklılık göstermektedir. Birey için sahip olduğu saç kesimi ve
modeli, görünümü ve yansıttığı imaj, önemli bir unsur ise doğru saç kesim merkezini ve
tasarımcıyı arama sürecinde daha fazla çaba gösterilecektir. Genel olarak bilgi toplama
sürecinden tüketicilerin başvurduğu kaynakların, içsel ve dışsal olarak ikiye ayrıldığı
söylenebilir. Ayrıca tüketicinin, satın alım sürecinde her iki kaynağa da başvurmayı tercih
edebilmesi göz ardı edilmemelidir.
İçsel araştırma, tüketicilerin, söz konusu ürün ya da marka ile ilgili geçmiş
deneyimlerini gözden geçirmesi ve ürünle ilgili kendi hafızasını ve bilgisini yoklamasıdır.
Örneğin, ailesi ile tatile çıkan bir kişi, daha önce tek başına konaklamış olduğu bir oteli ve
yaşadığı iyi deneyimi referans alarak tekrar aynı tercihi yapabilir. Dışsal araştırma ise
tüketicilerin, araştırma aşamasında kendileri dışındaki bilgi kaynaklarına başvurmasıdır.
Kendilerindeki bilgi eksikliğini, arkadaş çevrelerine, ailelerine ya da özel olarak satış
danışmanlarına konu ile ilgili başvurarak gidermeye çalışırlar. Bunun yanı sıra tüketiciler,
televizyon, radyo ya da internet gibi mecralarda, ürün ve markalara yönelik çok sayıda
iletişim mesajına maruz kalabilmektedirler. Yani genel olarak dışsal kaynakların, kendi
içerisinde pazarlama çabası ile kontrol edilen ve kontrol edilmeyen kaynaklar olmak üzere
ikiye ayrıldıkları söylenebilir. Pazarlama çabası ile kontrol edilmeyen bilgiler, daha önce
bahsedildiği gibi kişisel kaynaklar (bir ürünü tavsiye eden aile, iş arkadaşları vb.) ya da
kamuya açık kaynaklar (tüketici raporları vb.) olmaktadır. Diğer bir taraftan pazarlamacılar,
tüketicileri çekmek ve ürünlerinin satılmasını sağlamak amacıyla bahsedilen bilgi
kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair bilgi toplayabilir. Örneğin, otomobil üreticisi firma,
genellikle genç tüketicilerin arkadaş ve aile çevresinden bilgi edindiklerini bilirse, ağızdan
ağıza iletişim yolu ile kendi otomobillerine ilgi çekmeyi hedefleyebilir. Pazarlama çabası ile
kontrol edilen bilgiler ise kitle iletişim araçları (radyo, gazete, televizyon vb.), satış
tutundurma çabaları (yarışmalar, numuneler vb.), satışçılar, ürün ambalajı ve internet ile
yayılan bilgilerdir. Bu yönüyle tüketicilerin faydalanabileceği, işletmeler tarafından halka
duyurulmuş olan ya da bireylerin kendi çabasıyla elde edebileceği çok miktarda kaynağın
mevcut olduğu söylenebilir. Özellikle internet, günümüzde hem satın alma hem de bilgi
toplama aracı olarak oldukça tercih edilen bir ortamdır. Kurumsal internet siteleri, bloglar ve
sosyal ağlar tüketicilerin bilgi toplama sürecinde önemli bir yer edinmiştir. Google ve Bing
gibi arama motorları, internette mevcut olan milyonlarca sayfa ve bunların içerdiği bilgileri,
araştırmanın ilgisi ve kullandığı anahtar sözcükler vasıtasıyla sınıflandırır ve hizmete sunar.
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Bunun yanı sıra, ürün ve fiyat karşılaştırma siteleri, forumlar vb. ortamlar, tüketicilerin bir
ürün ya da marka hakkında bilmek istedikleri her türlü bilgiye ulaşabilmelerini sağlamaktadır.
İnternet, günümüzde her yaştan insanın sıklıkla başvurduğu bir araç ya da bilgi kaynağı hâline
gelmiştir.
Bilgi Toplama Sürecini Etkileyen Faktörler:
Tüketicilerin araştırma ve bilgi toplama süreci üzerinde etkili olan faktörlerin
bilinmesi önemli bir husustur. Bu etkenler şunlardır:

Algılanan fayda ve araştırma maliyetine dair algılamalar: Bireyler
açısından bir mamul ya da hizmet hakkında bilgi toplamak ve bunun için zaman ve çaba
harcamak, farklı etkenlere de bağlı olarak bireyin çeşitli kıyaslamalar yapmasını gerektiren bir
durum olabilir. Örneğin, çoğu aile, otomobil satın alımı konusunda ve araştırma safhasında,
göreceli olarak pahalı ve güvenlik, sağlık vb. hususlar ile önemli bir alışveriş olması
sebebiyle, fazlaca zaman ayırmaktadır. Ancak aynı bireyler, ailenin küçük üyeleri için
oyuncak araba satın alırken aynı derecede araştırma süresine ihtiyaç duymayabilir. Burada
araştırmanın getirdiği maliyet ve üründen elde edilecek fayda arasındaki kıyaslamalar esastır.

Kontrol merkezi: Her bireyin kendi davranışları ve davranışlarının sonuçları
üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayan bir içsel kontrol mekanizması mevcuttur. Bu
davranışın, daha fazla bilgi edinmek için harcanan çaba ve gerçekleştirilen eylemler olduğu
düşünülürse, kişinin bu süreç içerisinde de kendi kendini kontrol edebilmesi gerekir. Dış
kontrol mekanizması ise, tüketicinin, davranışlarının sonuçlarının kader ve diğer tüm dışsal
etkenler tarafından kontrol edildiğine dair inancıdır. Bu durumda kişi, ne kadar bilgi edinirse
edinsin, mantıklı ya da yanlış bir karar almış olsa dâhi, bunun sorumluluğunun kendisine ait
olmadığını düşünür. Bu nedenle satın alma sürecinde fazlaca bilgi toplayan ve araştıran
bireylerin diğerlerine oranla içsel kontrol mekanizmasına sahip olduğu düşünülebilir.

Gerçek ya da algılanan risk: Satın alım kararının içerdiği risk yükseldikçe
tüketiciler daha kapsamlı bir bilgi toplama sürecine dâhil olma eğiliminde olurlar. Bir satın
alım kararını etkileyebilecek farklı risk türleri mevcuttur: performans riski, finansal risk ve
psikolojik risk. Performans riski, üründen alınacak performansa dair bireyin tehdit
algılamasıdır. Performans riskine örnek olarak, satın alınması düşünülen bir cep telefonunun
bataryasının çabuk tükenmesi ve kişiyi zor durumda bırakabilme olasılığıdır. Finansal risk,
parasal harcamalarla ilgilidir ve satın alıma dair ilk harcamanın yanı sıra, ilgili ürünü
kullanırken çıkabilecek ek masrafları da içerir. Örneğin, otomobil üreticilerinin, finansal risk
algılamasını düşürmek için, tüketicilere geniş garanti süresi ve imkânları sunmaları gibi.
Psikolojik risk ise tüketicilerin satın aldıkları ürünün, istedikleri şekilde kendilerine uygun bir
imajı yansıtmayacağına dair hissettikleriyle alakalıdır.

Ürün türü: Tüketicilerin bilgi toplama sürecinin uzunluğunu ve kapsamını
etkileyen bir diğer unsur da, söz konusu ürünün ne olduğudur. Özellikli ürünler, tüketicilerin
önceliklerinin fazla olduğu ve bilgi toplama sürecinde kapsamlı araştırmalar yapma
eğiliminde olabileceği ürün grubudur. Beğenmeli ürünler, tüketicilerin alternatifleri
208

karşılaştırmak için fazlaca zaman ayırabileceği, giyim, parfüm vb. ürün gruplarıdır. Kolayda
ürünler ise tüketicilerin bilgi toplama sürecinde fazlaca çaba harcamadıkları, düşünme ve
değerlendirme süresinin kısıtlı olduğu, nispeten sıklıkla satın alınan ürünlerdir.
iii. Seçeneklerin Değerlendirilmesi
Satın alma karar sürecinin bir sonraki aşaması, belirlenen gereksinim ya da soruna
yönelik seçeneklerin belirlenip değerlendirilmesidir. Bu adım, içsel ya da dışsal kaynaklı bilgi
edinme süreci sonucunda, tüketicilerin aklına gelen markaların listelenmesi, satın alınması
düşünülen ürüne dair değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve karar verme kurallarının
seçilmesi olarak üç aşamada gerçekleşmektedir.
Tüketicilerin söz konusu ürüne dair seçimini yapabileceği ürün kategorisine ait
ürünlerin toplamına evrensel küme denir. Bilgi toplama süreci sonunda, tüketicilerin zihninde
aktif olarak belirlenen seçenekler kümesine farkındalık kümesi denilmektedir. Bu aşamada
tüketici, bazı ürün ya da markaları dikkate alınanlar kümesine alırken satın alma
düşüncesinden tamamen çıkardığı ürünleri uygunsuz kümeye ve hiçbir avantajı olmadığını
düşündüğü için kayıtsız kaldığı ürünleri de etkisiz kümeye almaktadır. Böylece farkındalık
kümesi daralır ve seçenekler arasından seçim yapılacak az sayıda ürün belirlenmiş olur.
Hakkında olumlu düşünülen ve dikkate alınanlar kümesine alınan ürünler, tüketici açısından
kabul edilebilir ve yeterli faydaya sahip ise seçim kümesine alınmış olur. Tüketicilerin
zihninde markalar genel olarak, haberdar olunan ve haberdar olunmayan markalar olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Tutundurma çabaları ile tüketiciye ulaşılamaması gibi nedenler
markaların, haberdar olunmayan markalar olarak algılanmasına sebep olabilir. Benzer şekilde,
markalar uygun olmayan konumlandırma stratejileri veya ürün özelliklerinin yetersizliği gibi
sebeplerle kabul edilemez markalar olabilirken tüketiciye belirli bir yarar sağlayacağı
düşünülmeyen markalar ise kayıtsız kalınan markalar olarak değerlendirilmektedir. Bununla
birlikte markalar, konumlandırma süreçlerindeki bazı hatalar nedeniyle gözden kaçırılan
markalar sınıfına da girebilir. Bir markanın, farkındalık kümesinde yer alması için tüketici
tarafından bilinen bir marka olması gerekmektedir. Yani farkındalık kümesinde yer alan
marka, tüketicinin az çok aşina olduğu bir marka olmalıdır.
Tüketiciler seçenekler arasında değerlendirme yaparken, ürünlerin çeşitli
karakteristiklerini ya da özelliklerini değerlendirme ölçütü olarak kullanırlar. Bu ölçütler,
kişiden kişiye ve aynı kişinin farklı zamanlardaki durumuna göre de değişebilmektedir.
Örneğin, bir otomobil satın alım karar sürecinde, değerlendirme ölçütleri fiyat, yakıt miktarı,
motor tipi, güvenlik ya da marka itibarı olabilir. Ancak tüketici için ürün seçimine etki edecek
fazla sayıda ölçütün hepsi ya da çoğu önemli ise karar süreci karmaşıklaşır. Bu süreci
basitleştirmek için tüketici tüm ölçütleri bir seçenekte birleştirip sıralamaya imkân veren bir
karar verme kuralı kullanır. Bu karar kuralları ikiye ayrılır: dengeleyici karar kuralı ve
dengeleyici olmayan karar kuralı. Dengeleyici karar kuralında, tüketici önündeki seçenekleri
belirli özellikleri bakımından kıyaslar ve iyi özelliklerini, kötü olarak atfettiği özellikler ile
dengelemeye çalışır. Dengeleyici olmayan karar kuralı ise dengeleyici karar kuralının
aksine, tüketiciler her bir ürünün özelliklerini, diğerleriyle kıyaslamaksızın kendi başına
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değerlendirir. Ancak her halükârda pek çok tüketicinin, satın alma kararlarında bu karar
verme kurallarını, olması gerektiği gibi hesaplayarak kullanmadığı, daha sezgisel bakarak
bazı kısa yollar kullandığı bilinmektedir. Örneğin kişi, fiyatı karar ölçütü olarak alır ve en
pahalı olan seçeneği seçmekle, daha kaliteli ve daha iyi bir seçim yaptığı konusunda kendisini
ikna eder. Eğer tüketici, bir takım elbise ya da bir mutfak gereci satın alacak ise bu bakış
açısıyla en pahalı olanı seçerek karar verme sürecini kolaylaştırmış olur.
iv. Satın Alma Kararı ve Tüketim
Değerlendirme sürecinde belirli ölçütlere göre sıraladığı seçenekleri sınırlandıran ve
satın alma niyeti az çok biçimlenen tüketici, satın alma kararı aşamasında bir seçeneği tercih
eder. Bu noktada satın alma niyeti ve satın alma kararı kavramları arasındaki ayrımın dikkatli
şekilde yapılması gerekmektedir. Bireysel değerlendirmeler dışında, bireyi satın alma niyetini
davranışa yönlendiren etkenlerden ilki, bireyin dışındaki, iş, arkadaş çevresi vb. bireyler ve
toplulukların tutumlarıdır. Eğer birey için önemli olan bir kimse, o kişinin en düşük fiyatlı
otomobili satın alması gerektiğini düşünüyorsa, o hâlde bireyin çok daha pahalı otomobillere
dair satın alma olasılığı düşmüş olmaktadır. İkinci faktör ise beklenmeyen durumsal
etkenlerdir. Birey, kendi geliri ve beklediği ürün faydasına göre belirli bir markaya yönelik
satın alma niyeti olmasına rağmen, kötüleşen ekonomik gidişat, rakiplerin fiyat düşürme
stratejileri ya da diğer bir arkadaşının söz konusu marka ile yaşadığı kötü deneyimi
paylaşması gibi etkenler, sonuç olarak nihai satın alma kararını etkileyebilmektedir. Ağızdan
ağıza yayılan bu tip bilgiler satın alma kararını olumsuz yönde etkileyebilecektir.
v. Satın Alma Sonrası Değerlendirmeler
Satın alma karar sürecinin son aşamasında satın alma sonrası tüketici
değerlendirmeleri yer alır. Herhangi bir satın alım sonrası tüketiciler kimi zaman söz konusu
ürünü satın almış olmaktan dolayı olumlu hisler içinde olurken, kimi zaman pişmanlık
hissederler. Genellikle tüketici tatmini ya da tatminsizliği (bazen nötr) bu sürecin çıktısı
olarak gösterilmektedir. Örneğin kişinin, satın aldığı ürünün kalitesine dair inancı, ürünü
kullandıktan sonra olumsuz yönde değişti ise, tüketici söz konusu üründen tatmin
olamamıştır. Ayrıca ileriye yönelik tüketicinin hafızasında o ürünle ilgili olumsuz referanslar
yer etmiş olacaktır. Tatmin olan kişiye dair ise söz konusu ürün veya markaya yönelik
sadakatinin oluşması, tekrar satın alması ya da ürün ve marka hakkında olumlu ağızdan ağıza
iletişimde bulunması gibi olasılıklar mevcuttur. Ürün beklenen performansı verse dahi,
özellikle pahalı, sıklıkla satın alınmayan ve risk barındıran satın alımlar sonrasında tüketiciler
endişe ya da pişmanlık (bilişsel uyumsuzluk) yaşayabilmektedir. Eğer tüketici, değerlendirme
sürecinde nispeten önemli olabilecek ölçütleri göz önünde bulundurmamış ise, tercihi
sonrasında bazı şüpheleri ve pişmanlıkları olabilir. İşletmelerin bu yönde yaşanacak
olumsuzlukları önleyebilmeleri için, stratejilerini belirlerken belli başlı şu noktalara dikkat
etmeleri gerekmektedir:


Ürünleri için gerçekçi vaatlerde bulunmaları,



Ürünün kullanımını doğru şekilde anlatmaları,
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Satış sonrası geri iade ve garanti sözleşmelerinin arkasında durmaları,



Tüketiciden gelen geribildirimi doğru analiz etmeleri,


Tüketicilerle iletişimlerini, onlara destek olacak ve mümkün olduğu derecede
yakın olarak gerçekleştirmeleri.
Örneğin fırsat siteleri, yani diğer bir deyişle günlük indirimler ile farklı birçok ürün ve
hizmette fırsatlar sunan internet siteleri, internet perakendeciliğinde ülkemizde oldukça
popüler olan ve geniş kesimlerce talep gören yeni bir iş modeli olarak karşımıza çıkmıştır.
Ancak fırsat sitelerinden alışveriş yapan tüketicilerin, alışverişten duydukları tatmin ve
internetten alışverişe yönelik bağlılığı hususunda göz ardı edilmemesi gereken çeşitli hususlar
mevcuttur. Yapılan bir araştırmaya göre, fırsat sitelerine yönelik müşteri sadakatine etkisi
olan en önemli unsurların; internet sitelerinin tüketiciye sunduğu hizmetleri kişiselleştirmesi,
hizmet seçenekleri, ürün kategorisi ve çeşitliliği ile internet sitesi tasarımı ve kimlik unsurları
olduğu saptanmıştır. Yani satın alım gerçekleştiren bir tüketicinin, firmanın daimi müşterisi
olması için, fırsat sitelerinin ziyaretçilerine sundukları hizmetleri kişiye özel hâle
getirmelerinin; internet sitesi tasarımının iyileştirilmesinin; tüketicilerin ilgilendikleri ürün
kategorilerinin, kullanıcı ile daha interaktif bir iletişimde bulunularak kullanıcının isteklerine
göre şekillendirilip sunulmasının faydalı olacağı söylenmektedir. Nihayetinde tüketici satın
alma karar sürecinin iyi anlaşılması, geliştirilecek pazarlama stratejilerinin tüketicilerin
ihtiyaçlarını karşılamasına ve işletmelerin, ürünlerini, tüketicilerin tatmin olmalarını
sağlayacak şekilde tasarlanmasına katkı sağlayacaktır.
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Tablo 10.2: Satın Alma Karar Sürecinin Aşamaları ve Pazarlama Stratejileri15
Karar Sürecinin
Aşamaları
İhtiyacın/
Sorunun
belirlenmesi

Pazarlama Stratejisi
Tüketicileri, mevcut
durumlarının, istenilen
durum ile örtüşmediği
konusunda
cesaretlendirmek

Örnek Uygulama


Yeni bir otomobile sahip olmanın verdiği
heyecanı gösteren televizyon reklamları


İzlenme oranı yüksek olan televizyon
programlarına reklam vermek

Satış personelinin donanımlı olmasını
sağlamak

Bilgi toplama


Kullanımı kolay ve zevkli, bilgilendirici
Tüketicilerin araştırma
internet siteleri tasarlamak
yapabileceği her an ve her
Bloglar ve sosyal ağlarda, ağızdan ağıza
yerde onlara bilgi sağlamak 
iletişimi desteklemek amacıyla yer almak

İnternet sitelerinin, arama motorlarında
öncelik elde etmesini sağlamak

Tripadvisor.com gibi tüketici görüş ve
önerilerinin yer aldığı internet sitelerinde yer almak

Tüketicilerin ürünleri
karşılaştırırken
kullandıkları ölçütleri
Seçeneklerin
anlamak ve kendi
değerlendirilmesi
markalarına dair
üstünlükleri tüketiciye
iletmek
Satın alma
kararı ve
tüketim

Tüketicilerin seçimlerine
dair kısayolları anlamak ve
satın alma kararlarını
destekleyici mesajlar
vermek

Satın alma
sonrası
değerlendirme

Tüketicilerin beklentilerini
daha uygun çerçevede
yönlendirmek


Tüketicilerin kullandıkları ölçütleri anlamak
amacıyla araştırma yapmak

Markanın üstünlüklerine dair güvenilir
bilgiler içeren reklamlar yapmak


“Türkiye’de üretilmiştir” mottosunu
kullanmak (ülke menşei)

Markanın geçmişine vurgu yapmak (marka
sadakati)

Reklamlar ve satış sunumlarında dürüst
davranmak
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İşletmelerin tüketici karar alma süreci ve aşamalarına dair uygulayabilecekleri
pazarlama stratejilerine dair tanımlar ve örnekler Tablo 10.2’de yer almaktadır.
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Uygulamalar
SATIN ALMA KARARINI NASIL VERİRİZ?
En son araba aldığınızda, aylarca size uygun olan arabayı bulmak için araştırma mı
yaptınız, yoksa hemen ilk gördüğünüzü aldınız mı? Bizce ödevinizi yaptınız ve riske
girmediniz. Araştırmanızı yapıp da satın aldınız. İşte, müşterileriniz de aynen bu şekilde
yapıyor. Satın alma kararını vermeden önce tüm seçenekleri değerlendirip, araştırma yapıyor.
“Peki, neden böyle?” sorusunun cevabı çok basit. Çoğu kimse bir ürünü ilk gördüğü
zaman satın alma kararını vermez. Belki o an onun için doğru zaman olmayabilir. Müşteriniz,
tabiri caizse kazıklanmamak, aynı ürünü farklı markalarda görmek, kalitesi düşük ürün veya
hizmete maruz kalmamak yani hem uygun hem kaliteli ürün/hizmet için en iyi seçeneği arar.
Nedeni ne olursa olsun, müşterinizle ilk karşılaşmanızın ardından, sonuca ulaşana dek belli
bir zamana ve bu zaman diliminde onunla temas hâlinde olmanıza ihtiyacınız vardır.
Öncelikle bu satın alma sürecini anlamamız gerekiyor. Tüketicinin satın alma
davranışı 5 basit adımdan oluşur. Nedir bu adımlar? -İhtiyacın fark edilmesi, bilgi edinmek
için araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma kararı ve bu kararın
değerlendirmesi. Şimdi teker teker bu adımları inceleyelim:
İhtiyaçlar: Müşteriniz satın alma kararını vermeden önce neye ihtiyacı olduğunu
belirler. Araba örneğini verebiliriz burada. Arabanızın artık çalışmadığına ve eskisi gibi
görünmediğine düşündüğünüzde, yeni bir arabaya ihtiyacınız olduğuna karar verirsiniz.
Araştırma Süreci: İkinci süreç ise araba modelleri hakkında bilgi toplamaktır.
Alacağınız arabanın ne gibi özellikleri olduğu ve hayatınızda size ne gibi kolaylıklar
sağlayacağı hakkında araştırma yaparsınız.
Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Bu noktada, ürünü satın almadan önce alternatif
olabilecek seçeneklerin değerlendirilmesi tamamen normaldir. Arabayı satın almadan önce
diğer modelleri değerlendirebilir, hatta belki de kamyon gibi daha büyük bir araca veya
motosiklete ihtiyacınız olduğuna karar verebilirsiniz.
Satın Alma Kararı: Tüm seçenekleri araştırdıktan sonra, kırmızı bir spor arabanın tam
da istediğiniz şey olduğuna karar verdiniz. Artık tetiği çekme zamanı.
Satın Alma Kararının Değerlendirilmesi: Müşterinin verdiği kararın doğru olup
olmadığını düşündüğü bölümdür. Satın alma kararının iyi veya kötü olduğunu anlamak için
onaylanmak ister. Yeni müşteriler bulmak, potansiyel müşterilere satış yapmaya göre her
zaman daha pahalı olmuştur. Bu yüzden de bu aşama çok büyük bir önceliğe sahiptir.
Müşterinizin mutlu olduğundan ve tekrar sizi tercih edeceğinden emin olun.
Peki, biz bu adımlar sırasında neler yapmalıyız. Hangi süreçte, onlara nasıl
dokunmalıyız? Ürünümüzü nasıl tanıtmalı ve nasıl pazarlamalıyız? Bir de bunları
inceleyelim:
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Ürün Hakkında Bilgilendirme: Web sitemizde ve Facebook sayfamızda kendimizi çok
iyi tanıtmalıyız. Ürün hakkında müşterimizin sahip olmak isteyeceği tüm bilgileri onlara
sunmalıyız. Müşterimize ürünü veya hizmeti satın almadan önce bilgi araştırma aşamasında
ne kadar fazla yararlı bilgi sunarsak o kadar akılda kalıcı olabiliriz.
E-Posta İle Pazarlama: Müşterimizle ilk tanışmayı gerçekleştirdikten sonra (Web sitesi
ziyareti, Facebook beğenisi, vb.) onunla iletişimizi sıcak tutabileceğimiz, yavaş yavaş sonuca
ulaşabileceğimiz mükemmel bir yoldur e-posta pazarlaması. Eğer müşteriniz e-posta
bülteninize kaydolmuşsa demek ki sizin ürününüzle ilgilenmiş, bilgi almak için kendi
isteğiyle bir bağlılık yaratmış. Bu kaçırılmaz bir fırsat. Bu süreçte ona e-postalar ile
ürün/hizmet hakkında daha detaylı bilgi verebilir, gözünden kaçmış olabilecek ayrıntılar
sunup, kampanyalardan haberdar edebilirsiniz. Böylece aynı süreçte güven de inşa etmeye
başlarsınız.
Sosyal Medya: Tüketici bir markaya olumlu tutumlar barındırıyorsa onu takip eder.
Sosyal medya da bu açıdan mükemmel bir fırsat. Müşteriniz sizi dinlemek için ayağınıza
gelmiş. Bu yüzden sosyal medya görünür ve etkili olmaya çalışın. Unutmayın ki müşterinizi
hangi aşamada olduğunu tahmin edemezsiniz ve o sizin yaptığınız veya yapmadığınız her
şeyden etkilenebilir. Siz sosyal medya imkânınız varken bunu geri tepmeyin.
Ücretiz Hediyeler Vermekten Kaçınmayın: Bu hediyeler her zaman bir ürün
olmayabilir. Unutmayın müşteriniz isterse kendi de o ürüne sahip olabilir. Siz daha değerli
şeyler hediye edin. Özel sorunlarla ilgili ücretsiz araştırmalar, ücretsiz erişebileceği raporlar,
blog yazıları gibi onların kullanabileceği gerçekten değerli ve işe yarar bilgiler sunun.
Müşteri Hizmetleri: İyi müşteri satın aldığı hizmetin veya ürünün bir sorunla
karşılaşmasının ardından, dinlenmek ve sorunun çözüldüğünü görmek ister. Satın alma
kararını veren müşterinizle iletişime geçmekten korkmayın. Tüketicinizin sizden alışveriş
yaptığı için mutlu olmasını sağlayın. Mutlu değilse, pişmanlık yaşıyorsa, imajı olumluya
çevirmek için elinizden geleni yapın. Unutmayın ki en önemli aşama burasıdır. Ve tüketicinin
verdiği kararı tutuma dönüştüren son aşamadır.
Kaynak:
“Tüketicinin
Satın
Almadan
Önceki
5
Adımı”,
http://blog.shopandmore.com.tr/tuketicinin-satin-almadan-onceki-5-adimi/, Erişim tarihi: 14.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Yukarıdaki yazıda pazarlamacılara yönelik olarak sunulan tavsiyeleri nasıl
buluyorsunuz? Tüketici davranışı üzerine olan bilgileriniz doğrultusunda yorumlayınız.
2.
Satın alma sürecinin, birbirini
gerçekleşmediği durumlar neler olabilir? Tartışınız.

takip

eden

bu

adımlar

şeklinde
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Karar alma, iki ya da daha fazla alternatif arasından birinin seçilmesi eylemidir.
Kişinin karar alması için alternatiflerinin var olması gerekmektedir. Çeşitli alternatifler
arasından bireylerin nasıl seçim yaptıklarını anlamak, pazarlama stratejileri açısından
işletmeler ve pazarlama alanına mensup araştırmacılar için oldukça önem taşır.
Karar sürecinin karmaşıklığı arttıkça genellikle daha fazla kişi ya da obje bu sürece
dâhil olmakta ve alıcının düşünme süresi uzamaktadır. Sonuç olarak tüketicilerin satın alma
kararlarında farklı ürünler için farklı çabalar sarf ettikleri bilinmektedir. Sarf edilen bu
çabaların başka bir deyişle tüketicinin ilgilenim düzeyine göre üç farklı tüketici karar verme
düzeyi bulunmaktadır. Bunlar, sınırlı çaba ile karar verme, rutin karar verme ve yoğun çaba
ile karar verme başlıkları altında özetlenmiştir. Sınırlı çaba ile karar verme durumu genellikle
bir tüketicinin daha önce denemiş olduğu ürünler için geçerli olmaktadır. Rutin karar verme,
tüketicinin az miktarda bilişsel çaba ile dâhil olduğu karar sürecidir. Yoğun çaba ile karar
vermek durumu genellikle tüketicilerin fazlaca riskli olduğunu düşündükleri satın alımlarda
söz konusu olmaktadır.
Tüketicilerin herhangi bir ürün satın alırken süreç içerisinde geçtikleri aşamalar genel
olarak; (1) ihtiyacın ya da sorunun belirlenmesi, (2) bilgi toplama, (3) seçeneklerin
değerlendirilmesi, (4) satın alma kararı ve tüketim ve (5) satın alma sonrası süreç olmak üzere
sıralanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Seçeneklerin değerlendirilmesi aşamasında _____________ söz konusu olduğunda
tüketici önündeki seçenekleri belirli özellikleri bakımından kıyaslar ve iyi özelliklerini, kötü
olarak atfettiği özellikler ile dengelemeye çalışır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Somut karar kuralı
b) Dengeleyici karar kuralı
c) Dengeleyici olmayan karar kuralı
d) Duygusal karar kuralı
e) Davranışsal karar kuralı
2) Seçeneklerin değerlendirilmesi aşamasında _____________ söz konusu olduğunda
tüketiciler her bir ürünün özelliklerini, diğerleriyle kıyaslamaksızın kendi başına
değerlendirir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Somut karar kuralı
b) Dengeleyici karar kuralı
c) Dengeleyici olmayan karar kuralı
d) Duygusal karar kuralı
e) Davranışsal karar kuralı
3) _____________ tüketicilerin, söz konusu ürün ya da marka ile ilgili geçmiş
deneyimlerini gözden geçirmesi ve ürünle ilgili kendi hafızasını ve bilgisini yoklamasıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) İçsel araştırma
b) Dışsal araştırma
c) Duygusal araştırma
d) Sosyal araştırma
e) Somut araştırma
4) _____________, tüketicinin ürünü gördüğü anda satın alma kararını vermesidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Hatalı karar verme
b) Rutin karar verme
c) Tepkisel karar verme
d) Yoğun çaba ile karar verme
e) Duygusal karar verme
5) ________ tüketicilerin, araştırma aşamasında kendileri dışındaki bilgi kaynaklarına
başvurmasıdır. Kendilerindeki bilgi eksikliğini, arkadaş çevrelerine, ailelerine ya da özel
olarak satış danışmanlarına konu ile ilgili başvurarak gidermeye çalışırlar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
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a) İçsel araştırma
b) Dışsal araştırma
c) Duygusal araştırma
d) Sosyal araştırma
e) Somut araştırma
6) Tüketicilerin herhangi bir ürün satın alırken süreç içerisinde geçtikleri aşamalardan
bilgi toplama aşamasını takip eden aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a) İhtiyacın ya da sorunun belirlenmesi
b) Satın alma kararı ve tüketim
c) Seçeneklerin değerlendirilmesi
d) İsteğin belirlenmesi
e) Satın alma sonrası süreç
7) Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin herhangi bir ürün satın alırken bilgi toplama
sürecini etkileyen faktörler arasında yer almaz?
a) Kontrol Merkezi
b) Algılanan fayda ve araştırma maliyetine dair algılamalar
c) Ürün Türü
d) İsteğin Belirlenmesi
e) Gerçek ya da algılanan risk
8) ___________ tüketicilerin bilgi toplama sürecinde fazlaca çaba harcamadıkları,
düşünme ve değerlendirme süresinin kısıtlı olduğu, nispeten sıklıkla satın alınan ürünlerdir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Özellikli Ürünler
b) Pahalı Ürünler
c) Beğenmeli Ürünler
d) Lüks Ürünler
e) Kolayda Ürünler
9) Bilgi toplama süreci sonunda, tüketicilerin zihninde aktif olarak belirlenen
seçenekler kümesine ___________ denir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Farkındalık Kümesi
b) Evrensel Küme
c) Uygunsuz Küme
d) Seçim Kümesi
e) Etkisiz Küme
10) Tüketicilerin beklentilerini daha uygun çerçevede yönlendirme aşağıdaki satın
alma karar süreçlerinden hangisi için uygun bir pazarlama stratejisidir?
a) İhtiyacın ya da sorunun belirlenmesi
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b) Satın alma kararı ve tüketim
c) Seçeneklerin değerlendirilmesi
d) Bilgi Toplama
e) Satın alma sonrası değerlendirme

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) a, 4) c, 5) b, 6) c, 7) d, 8) e, 9) a, 10) e
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11. YENİLİKLERİN YAYILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. YENİLİKLERİN YAYILMASI
11.1. Yeni Ürünler İçin Satın Alma Karar Süreci
11.2. Yeniliklerin Benimsenme Süreci ve Aşamaları
11.2.1. Tüketicilerin Yeniliklerin Benimsenme Süresine Göre Sınıflandırılması
11.3. Yeniliklerin Yayılmasını Etkileyen Faktörler
11.4. Yeniliklerin Benimsenme Süreci ve Pazarlama Stratejileri

222

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yenilik-yeni ürün nedir? Anlatınız.

2.

Yeniliklerin benimsenmesi deyince ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

3.

Yeniliklerin benimsenme sürecini etkileyen unsurlar neler olabilir? Anlatınız.

223

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yeni ürünler için satın
alma karar süreci

Yeni ürünler için satın alma karar
süreci ve süreçte rol alanları ele
alıp incelemek

Konuyu, çeşitli örnekleri ile
birlikte tartışmak vasıtasıyla
elde edilecektir.

Yeniliklerin
benimsenme süreci ve
aşamaları

Yeniliklerin benimsenme sürecini
kavrayabilmek

Söz konusu süreç fikir sahibi
olunması ve tartışılması yolu
ile geliştirilecektir.

Yeniliklerin
yayılmasını etkileyen
faktörler

Yeniliklerin yayılmasını etkileyen
faktörleri genel hatlarıyla
kavrayabilmek

Örnekler ve faktörlerin
incelenmesi vasıtasıyla
geliştirilecektir.

Yeniliklerin
benimsenme süreci ve
pazarlama stratejileri

Yeni ürünlerin benimsenmesine
dair pazarlama stratejileri
hakkında detaylı bilgi edinmek

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir..
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Anahtar Kavramlar
•Yenilik
•Benimseme süreci
•Farkındalık
•İlgi
•Deneme
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Giriş
Tüketicilerin, hissettikleri bir ihtiyacı tatmin etmek için genel olarak çeşitli
aşamalardan geçerek bir karara vardıkları bilinmektedir. Her durum ve her kişi için geçerli
olmasa da ve aşamaların sırası değişebilse de, satın alma karar süreci genel olarak önceki
kısımlarda da bahsedildiği üzere aşamalı bir süreç olarak tanımlanabilmektedir.
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11.1. Yeni Ürünler İçin Satın Alma Karar Süreci

Yeni ürün (yenilik), kimi potansiyel tüketiciler tarafından yeni olarak algılanan mal,
hizmet ya da fikirlerdir. Bu ürün piyasaya sürülmüş bir ürün de olabilir. Önemli olan
tüketicilerin söz konusu üründen ilk olarak haberdar olması ve ürünün benimsenmesi
sürecidir. Benimseme süreci, bir kişinin, yeniliği ilk duyduğu andan benimsemesine kadar
geçen sürede yaşadığı bilişsel süreçtir. Yani yeniliğin benimsenmesi, söz konusu ürünün
sürekli kullanıcısı olmasına dair kişinin nihai kararıdır. Yani benimseme, ürünü kullanmaya
dair tüketici arzusunu ve kararını ifade eder.
Yenilikler, benimsenmesinin getirdiği davranışsal değişikliğe ve derecesine bağlı
olarak; fonksiyonel, sembolik ya da hedonik özelliklerle tanımlanabilirler. Ürünün yeniliği,
gerektirdiği değişime göre iki zıt kutupta açıklanabilir. Buna göre yenilikler, sürekli yenilik,
dinamik sürekli yenilik ve sürekli olmayan yenilik olmak üzere toplam üç kategori ile
tanımlanmaktadır:

Sürekli yenilik: Tüketicilerin öğrenme ihtiyaçlarının düşük olduğu ve
tüketim alışkanlıklarında çok az değişikliğe yol açan yeniliklerdir. İşletmeler tarafından,
ürünlerde küçük değişiklikler yaparak ya da hiç teknolojik değişiklik yapmaksızın sunulan
yeni ürünlerdir. Örnek olarak ürün hattına diyet ürünlerin eklenmesi, yeni araç modellerinin
piyasaya sürülmesi ya da farklı işlevselliği olan bir diş macununun çıkarılması gösterilebilir.

Dinamik sürekli yenilik: Tüketicilerin satın alma ve tüketim kalıplarını orta
düzeyde değiştiren, küçük teknik gelişmeleri içeren, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ya da
mevcut ürünlerdeki küçük değişikliklerdir. Örnek olarak, internet TV, kişisel navigasyon
cihazları gibi ürünler verilebilir. Sürekli olmayan inovasyonlar kadar olmasa da tüketicilerin
yeni ürünü öğrenmeleri için zaman gerekir.

Sürekli olmayan yenilik: Tüketim ve satın alma rutinlerini belirgin bir
biçimde değiştiren, ciddi derecede davranış değişikliği gerektiren, tüketiciler için önemli olan
değişikliklerdir. Tüketicilerin yeni ürün konsepti hakkında eğitilmelerini gerektirebilir.
Vejetaryen yaşam tarzı, su ile çalışan otomobiller gibi.
Yeniliklerin, gerekli olan davranış değişikliklerine göre sınıflandırıldığı üç kategori
Şekil 11.1’de gösterilmektedir.
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Şekil 11.1: Yenilik Kategorileri
İşletmeler, ürünün yaşam süresini uzatarak yeniliğin devam etmesini sağlayabilir veya
benzer şekilde ürünlerin, yenilikçi olarak başka şekillerde kullanımını destekleyebilirler.

11.2. Yeniliklerin Benimsenme Süreci ve Aşamaları

Tüketiciler, yeni bir ürünü benimseyene kadar farklı bilişsel aşamalardan geçmektedir.
Bu sürece dair beş aşama şu şekildedir:

değildir.


Farkındalık: Tüketici yeni üründen haberdar olur, ancak yeterli bilgi sahibi
İlgi: Tüketici yeni ürün hakkında bilgi edinme ihtiyacı duymaktadır.


Değerlendirme: Tüketici yeni ürünü denemenin mantıklı bir karar olup
olmayacağına dair değerlendirmeler yapar.

ürünü dener.


Deneme: Tüketici yeni üründen elde edeceği değeri öngörmek amacıyla
Benimseme: Tüketici yeni ürününün kullanıcısı olma kararını kesinleştirir.

Farkındalık aşamasındaki tüketicilerin, yenilik hakkında bilgilendirilmesi amacıyla
işletmeler genellikle kitlesel medya araçlarını yoğun olarak kullanmaktadır. Bir şekilde
haberdar olan tüketici, ilgi aşamasında, söz konusu yeni ürünün var olan ya da daha önceden
keşfedilmeyen ihtiyaçlarını nasıl tatmin edeceğine dair çaba sarf etme eğiliminde olur. Yeni
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ürün, fayda ve maliyet kıyaslamaları sonucu, tüketicilerin karmaşıklık, barındırdığı risk ya da
fiyatı doğrultusunda değerlendirildikten sonra, tüketicinin kanaati olumlu ise deneme
aşamasına geçer. Deneme aşaması, tüketicilerin yeni ürünü ilk defa kullandıkları ve
deneyimledikleri aşamadır. Bu aşamada da, tatmin olan bir tüketici, ürün hakkındaki nihai
kanaatini oluşturur ve ürünün kullanıcısı olur.
Ayrıca bu aşamalara ek olarak kimi yazarlar, benimseme yani satın alma ve kullanma
sonrası kullanıcı deneyimlerinin, kullanıcının ürün/marka bağlılığı ve çevresiyle
deneyimlerini paylaşması üzerindeki rolünü açıklamaya yarayan doğrulama aşamasının
gerçekleştiğini söylemektedir. Yeniliğin benimsenme süreci, eğer yeni ürüne dair risk algısı
yüksek ise yüksek çaba gerektirirken, riski düşük ise daha az çaba gerektirir. Yüksek çaba
gerektiren süreç için etkiler hiyerarşisinde, daha önce bahsedilen şekilde, farkındalık süreci
sonrası, bilgi arama/araştırma faaliyetleri, tutumun gelişmesi, deneme ve benimseme
aşamalarından sırasıyla geçilirken; düşük çaba gerektiren süreç için farkındalık sonrası,
ürünün ilk olarak denenmesi, deneme sonrası tutumun oluşması ve benimseme yani satın
alma aşaması gerçekleşebilmektedir.
Örneğin, yeni ürünün benimsenmesi tüketici açısından, daha az bilişsel çaba
gerektiriyorsa, ihtiyaç, istek ve tutumlar ile uyumlu ise denenmesi ve kullanımı kolay ise
yeniliğe karşı tüketicinin direnmesi olasılığının daha az olduğu ve sürecin daha hızlı işlediği
söylenebilir. Ürün kategorisi ve tüketicinin ürüne ya da ürün grubuna aşinalığı da önemli bir
etkendir.

11.2.1. Tüketicilerin
Sınıflandırılması

Yeniliklerin

Benimsenme

Süresine

Göre

Yeniliklerin benimsenme süresinin, kültürel değerler, psikolojik etmenler ya da diğer
benzer faktörler doğrultusunda şekillendiği bilinmekle birlikte, daha önce yapılmış olan
çalışmalarda, benimseme süresine göre tüketicilerin genel olarak beş kategoride
sınıflandırıldığı görülmektedir.
i. Yenilikçiler: Yenilikçiler, bir topluluğun yaklaşık %2,5'lik bir azınlığını
oluşturmakla birlikte diğerleri üzerindeki etkileri nedeniyle işletmelerin odak noktalarına
yerleştirmeleri gereken bireylerdir. Genel olarak cesur, risk alabilen kişilerdir. Belirli bir ürün
grubu için yenilikçi sayılan kişiler, diğer bir ürün grubu için yeniliği geç benimseyen
topluluklardan da olabilir.
ii. Erken benimseyenler: Yenilikçiler ile pek çok ortak noktayı paylaşsalar dahi,
özellikle giyim, kozmetik vb. sembolik ürünler söz konusu olduğunda, erken benimseyenler
açısından toplumsal açıdan kabul gören davranışlarda bulunmak daha önemlidir. Genel olarak
yeniliklere ve yeni tarzlara açık olmalarının bir sebebi de, ürün kategorisine dair ilgi
düzeylerinin yüksek olması ve yüksek değer atfetmeleridir. Yaklaşık olarak bir topluluğun
%13,5'ini oluştururlar.
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iii. Erken çoğunluk: Erken çoğunluk, bir yeniliği benimseyen ilk ya da son kişilerden
olmak düşüncesinden çekinen yaklaşık %34'lük bir çoğunluktur. Genel olarak ortalamanın
üstü eğitimli, planlı ve dikkatli kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu çoğunluğun, ürünü
kullanmaya başladığı zaman, artık söz konusu ürünün yeni ya da farklı bir ürün olduğu
söylenemez. Ayrıca bu kişiler, kişisel iletişim kaynaklarına daha fazla güven duyma eğilimine
sahiptirler.
iv. Geciken çoğunluk: Erken çoğunluk ile aynı büyüklükte bir çoğunluğu oluşturmakla
birlikte, onlara göre daha yaşlı, daha muhafazakâr, ortalamanın altı eğitim ve gelir
düzeyindeki kişilerdir. Bu kişiler, ürüne dair algılanan tüm riskleri ortadan kaldırmadan ürünü
denemeye gönüllü olmazlar. Genelde ürünü benimseme yani kullanmaya başlama
nedenlerinin, ekonomik açıdan bu durumun zorunlu olması ya da çevreden gelen baskılardan
olabileceği söylenmektedir.
v. Geride kalanlar: Bir topluluğun yaklaşık %16'sını oluşturmaktadırlar. Bu kişiler,
yeni ürünü benimsediklerinde genellikle çoktan diğer yeniliklerin ürünün yerini aldıkları
söylenebilir. Göreceli olarak dogmatik ve sınırlı düzeyde sosyal etkileşim içerisinde yer alan
bireylerdir. Genellikle yeniliği benimsemeleri gönülsüz olarak gerçekleşmektedir.

11.3. Yeniliklerin Yayılmasını Etkileyen Faktörler

Yeni ürünlerin benimsenmesi sürecini etkileyen faktörler, aşağıda görüldüğü üzere on
adet ana başlık altında toplanabilmektedir:

Bireyin/grubun özellikleri: Bazı bireyler ya da gruplar yeniliklere
diğerlerine oranla daha açıktır. Genellikle ekonomik durumu daha iyi olan, yüksek eğitim
düzeyindeki genç bireylerin yeni ürünleri kullanmaya, diğer bireylere oranla daha hızlı ve
daha fazla eğilim gösterdiği söylenmektedir. Bu nedenle yeniliğin hedeflediği kitlenin iyi
tespit edilmesi, yayılımın hızı açısından önemli olmaktadır.
Yeniliklerin benimsenme süresi ve toplam tüketici sayısına oranlarıyla birlikte
tüketicilerin çeşitli özelliklerine göre sınıflandırıldığı farklı kategoriler Şekil 11.2' de
görülmektedir.
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Şekil 11.2: Bireysel Farklılıkların Yeniliklerin Benimsenme Sürecine Etkisi
Şekildeki dağılımı gösteren eğri görüldüğü üzere, başlangıçtan itibaren yükselerek
devam etmekte, tüketici sayısının belirli bir düzeye ve ürünün belirli olgunluğa ulaşmasıyla
birlikte azalarak sıfıra yaklaştığı görülmektedir. S şeklindeki eğri ise yeniliği benimseyen
ardışık grupları göstermekle birlikte, sonuç olarak geride kalan çoğunluklar ile birlikte yeni
ürünün, topluluğun tamamı tarafından benimsendiği yani %100 oranına ulaşıldığını
göstermektedir.
İşletmeler çoğunlukla yeni ürün sunumlarında yenilikçiler ve erken benimseyenler
olarak adlandırılan toplulukları hedef almaktadır. Genel anlamda bu toplulukların daha geç
benimseyen çoğunluğu etkileyeceği varsayımının olduğu söylenebilir.

Kararın türü: Yeni ürünü satın alma kararının, bir birey ya da bir grup
tarafından verilip verilmediği önemli bir husustur. Satın alma karar sürecine ne kadar az
sayıda birey dâhil olursa, yeniliğin daha hızlı yayılabileceği söylenmektedir.

Pazarlama çabası: Yeniliğin yayılma hızı, işletmelerin ürüne dair pazarlama
faaliyetlerinin kapsamı ile yakından ilişkilidir. Yani yeniliğin benimsenmesi sürecinin
tamamen işletmelerin kontrolü dışında gerçekleşen bir süreç olduğunu söylemek doğru
olmayabilir.

Hissedilen ihtiyacı karşılama düzeyi: Yeni ürün belirli bir ihtiyacı ne kadar
belirgin ve kesin bir şekilde tatmin ediyor ise yeniliğin yayılma hızı o kadar fazla olmaktadır.

Uygunluk: Uygunluk, yeni ürünün, tüketicinin sahip olduğu değerler,
mevcut tutum ve davranışları ile ne derecede uyumlu olduğu ile ilgilidir. Tüketiciler için bu
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değer ve tutumları üzerinde fazla değişiklik gerektirmeyecek olan durumlarda yeni ürünün
denenme olasılığının daha fazla olduğu söylenebilir.

Göreceli avantajı: Ürünün, diğer (yeni) ürünler arasında, tüketicilerin
beklentilerini karşılama düzeyine dair kıyaslamalar ile ilgilidir. Rakiplere göre avantaj,
ürünün hem maliyetini hem de üründen beklenen performans düzeyini içermektedir.

Karmaşıklık: Ürünün anlaşılması ve kullanımı ne kadar zor ise, yayılma
süreci yavaşlar. Ürünün karmaşıklığının ötesinde, kullanım kolaylığı bu hususta en önemli
faktör olmaktadır.

Gözlemlenebilirlik: Ürünün ya da etkilerinin, diğer tüketiciler tarafından
algılanma düzeyi önemlidir. Üzerinde daha çok konuşulan ve topluluk tarafından
gözlemlenebilir etkileri olan ürünlerin yayılma hızı daha fazla olmaktadır.

Denenebilirlik: Ürünün tüketiciler tarafından satın alınmasının öncesinde,
fazla maliyetli olmaksızın denenebilmesi, tüketici üzerinde satın alım kararına yönlendirmesi
açısından önemli olabilmektedir.

Algılanan risk: Yeni bir ürünün satın alımına dair algılanan riskin yüksek
olması, yayılma sürecinin yavaş olmasına yol açar. Bu risk, finansal, psikolojik fiziksel ya da
sosyal açıdan risk barındıran hususlar olabilir.

11.4. Yeniliklerin Benimsenme Süreci ve Pazarlama Stratejileri

1960'lı yıllarda pazarlama literatürüne girdiği zamandan bu yana, yeniliklerin
yayılması süreci ve teorileri, araştırmacılar ve pazarlama teorisyenleri tarafından ilgi çeken bir
konu olmuştur. Yeni ürünlere dair beklentilerin karşılanması ve potansiyel kullanıcıları hedef
alan pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi, işletmelerin göz önünde bulundurması
gereken en önemli kararlardan biri olmuştur. İşletmelerin karlılığı ve gelecekteki büyümeleri
için başarılı yeni ürünler geliştirmeleri kritik düzeyde önemlidir.
Apple'ın iphone’u piyasaya sunduğu ilk yılda 10 milyon adet ürün satması, firmanın
karlarını en yüksek düzeyde arttırmakla kalmamış, söz konusu ürün kategorisinde rakiplerine
fark atmasını sağlamıştır. Pazarlama uzmanları yeni ürünlerin tutundurmasını sağlamak ve
yayılma sürecini hızlandırmak amacıyla farklı stratejiler izleyebilmektedir. Bunlardan ilki
ürünün, tüketici açısından doğru anlaşılmasını ve kabul görmesini kolaylaştıracak niteliklere
sahip olmasıdır. Bu amaçla ayrıca daha donanımlı satış danışmanları kullanmak ve ürünü
tüketiciyle mümkün mertebede buluşturmak ve denemelerini kolaylaştırmak önerilebilir.
Bir diğer önemli nokta, değişimi ve yayılımı yönlendirecek değişim ajanları
kullanmaktır. Bunlar, ürün ile ilgili ağızdan ağıza iletişimi geliştirecek, sosyal olarak
etkileyiciliğe sahip ve geniş sosyal bağlantıları olan, aynı zamanda ürüne olumlu katkı
yapabilecek kişilerdir. Bu kişiler duruma göre değişebilmekle birlikte fikir liderleri, pazar
uzmanları ya da ilişki odakları (hubs) olarak adlandırılmaktadır. Yeni ürünün, hangi hedef
kitleye seslendiği ve ürüne dair satın alma karar sürecine kimlerin dâhil olduğunun firmalar
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tarafından bilinmesi ise olumsuz durumların yaşanmasını önlediği gibi, firmanın diğer
alternatif pazarları göz önünde bulundurması, tutundurma stratejilerini yönlendirmesi, iletişim
hedeflerini doğru seçmesi ve tüketicilerin yeniliğe direnmesini engelleyebilmesi nedeniyle
oldukça önemlidir.
Örneğin, rakiplerine kıyasla, söz konusu ürüne yönelik tüketicinin bakış açısı daha
olumsuz ise fiyatlandırma uygulamalarının iyi yapılması ya da ürün tasarımına ayrıca dikkat
edilmesi gerekebilir. Ya da yeni bir ürünü satın almanın yüksek risk barındırdığı düşünülüyor
ise tüketici ile iletişimde, güvenilir kaynaklar kullanılması, garanti ve satış sonrası hizmetlerin
iyi tasarlanması, tüketiciye iyi sunulması ve anlatılması sağlanmalıdır.
Örneğin ülkemizde ürün yerleştirme, pazarlama iletişiminde aktif olarak kullanılmaya
başlanan, reklam ve halkla ilişkiler faaliyeti olarak reklam verenler ile medya planlama
aracıları tarafından bu yönüyle tercih edilen güncel uygulamalardan biridir. Markalı ürünlerin
çeşitli amaçlar ile medya mecralarında bilinçli ve planlı olarak yer alması, ülkemizde özellikle
son yıllarda popüler olan bir uygulamadır. Bu yönüyle, geniş kitlelere hızlı ve daha rahat
şekilde ulaşılabilmekte ve özellikle pazara yeni girecek ürün ya da hizmetler için lansman
aşamasında ürüne dair tüketicide merak duygusu uyandırılabilmektedir. Böylece, hem yeni
ürünün tanıtımı yapılmış hem de tüketiciler için yeni olan bu ürün ya da hizmetlerin
kullanımı, uygulamalı olarak gösterilmiş olabilmektedir.
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Uygulamalar
YENİ ÖDEME SİSTEMLERİ

Bankaların yaptığı yenilikler mobil ödeme sistemlerinde yepyeni gelişmelerin
yaşanmasına sebep oluyor. Bankaların değişen kullanıcı alışkanlıklarına ayak uydurarak
özellikle tüketicinin zamandan tasarruf etmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri
yenilikler, dijital ve mobil ödeme sistemlerinde yepyeni gelişmelerin yaşanmasına sebep
oluyor. Bu gibi gelişmelerden bir kısmı şu şekildedir:
Mobil deneyim kişiselleşecek: Tüketiciler olarak dijital kanalları daha fazla
kullanmaya başladıkça ister istemez ve daha fazla veri üretiyoruz. Tüm hareketlerimiz ve
davranışlarımız veriye dönüşüp dijital dünyada iz bırakıyor. Elbette oluşan bu veri, mobil
deneyimlerimizi iyileştirmek ve kişiselleştirmek için kullanılabilir. Mobil bankacılık, bilet
alımı, park hizmetleri ve sadakat uygulamaları da dahil hizmet aldığımız pek çok servis
sayesinde oluşan mobil ‘big data’ bu servislerin daha kişisel ve kullanışlı hâle gelmesi için
kullanılabilir. Kişinin lokasyonuyla ilgili veriler de işin içine girerse, bu iyileştirmelerin etki
gücü yüksek olur. Lokasyon bazlı uygulamalarla kullanıcı deneyimi daha kusursuz bir hâle
getirilirse, müşteri etkileşimi ve interaktivite yepyeni bir boyut kazanabilir.
Mobil cüzdan uygulamaları yeniden tasarlanacak: Forrester’a göre, ABD’de mobil
cüzdanı bir kez kullanan veya halen kullanmakta olan tüketiciler toplam tüketicilerin yalnızca
yüzde 11’ini oluşturuyor. Mobil cüzdanı, bir tüketicinin ödeme bilgilerini ve kredi kartı
numaralarını saklayan, offline ve online her türlü bankacılık işlemini yapmalarına yardımcı
olan bir mobil site ya da uygulama olarak tarif edebiliriz. Birçok cüzdan uygulaması tasarım
açısından bakıldığında çok başarılı ancak onları kullanmayı gerektiren gerçek bir sebep yok
gibi görünüyor. Başka bir deyişle kredi kartları ya da nakit kullanmak da cüzdanları
kullanmak kadar kolay. Mobil cüzdanların daha çok talep görmesi için bir tüketicinin alışveriş
ve finansla ilgili her türlü ihtiyacını, ödüller, sadakat programları, biletler, uçağa biniş kartı,
yapılacaklar listesi, harcama takibi, kişisel bütçe ayarlama programları gibi destek çözümlerle
entegre bir şekilde karşılaması gerekiyor. Bunun başarılı bir örneğini Wal-Mart ve American
Express kullanıcılara özel kişisel bir finans platformu yaratarak göstermişti. Türkiye'de de
Turkcell Cüzdan'ın öne çıktığını görüyoruz. Turkcell Cüzdan’a nakit para yükleyebilir veya
mevcut banka ve kredi kartlarınızı ekleyerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Cüzdan sayesinde
internette sadece cep telefonu numarası ile alışveriş mümkün. Yine Turkcell Cüzdan
üzerinden faturalarınızı da ödeyebiliyorsunuz.
Self servis ödeme sistemleri artacak: Nerede olursa olsun tek başına ödeme yapmanıza
imkân veren cihazlar, maliyetleri azaltır, verimliliği artırır, üstelik 24 saat aralıksız hizmet
verir. Modüler yapıları her tür ATM’ye uygundur. Dayanıklı yapıları hem dış hem de iç
mekanda hizmet vermelerine olanak sağlar. Tek başına ödeme yapmanızı sağlayan bu cihazlar
araba park etme, perakende satışta self servis, oyun makinelerinde kullanım, müze, film ve
konser bileti alma gibi hizmetlerde kullanılabilir. Türkiye’de gerek perakende gerek bilet
satma hizmetlerinde bazı yerlerde kullanılan bu cihazların sayısı önümüzdeki günlerde artış
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gösterebilir. Özellikle perakende sektöründe alışverişlerde oluşan uzun kuyruklar, tüketicinin
kendi kendine ödeme yapmasına imkân veren bu cihazlar sayesinde engellenebilir.
Alternatif mobil ödeme çözümleri gelişecek: Geçtiğimiz yıl Apple alternatif bir mobil
ödeme çözümü sunmak amacıyla iBeacon’u piyasaya sürdü. Bu az maliyetli konumlama
servisi, yakınlarda bulunan iOS cihazlara bildirimler yollayarak içinde bulunduğunuz
mağazada ne gibi indirim ve fırsatlar olduğunu sizi anında haberdar ediyor. Bilindiği gibi
Bluetooth Smart teknolojisi de kullanıcıların içinde bulundukları mağaza ya da restoranla
ilgili konum bazlı bilgi almasını ve istedikleri ürünü ayırtmalarını sağlıyor. NFC (Yakın alan
iletişimi) teknolojisinin de bu yıl geçen yıla oranla daha fazla kabul görmesi bekleniyor.
Şirketler ile markalar daha iyi ve geliştirilmiş hizmetlerle daha fazla müşteri elde
etmeye çalışacak. Bu da birçok alternatif mobil ödeme çözümünün doğuşuna yol açacak. Bu
çözümler bir önceki çözümden daha güçlü ve hızlı olmak için birbirleriyle yarışacak.
Kullanıcı deneyimi iyileştirilecek: Mobil cihazları kullanarak ödeme yapmak daha
hızlı, daha kolay ve çok daha güvenli. Bu sayede, önümüzdeki dönemde kullanıcı
deneyiminin çok büyük ölçüde değiştiğine tanık olacağız. Yenilikçi ve daha güvenilir
teknolojiler tüm mobil pazarlama sektörünü olumlu biçimde etkileyecek. Farklı mobil ödeme
yöntemlerini deneyimlemek isteyen şirketlerin sayısı artacak. Tüketicilerin mobil alışveriş ve
ödemelere karşı duyduğu ilgi hızla artarken şirketler onlara hızlı ve zahmetsiz hizmet sunmak
için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Örneğin mobilden evinize veya işyerinize su
siparişi verebiliyorsunuz. Telefon ile arama bildirimi yavaşça siparişlerde değerini ve önemini
yitiriyor.
2012 yılında mobil cihazlar kullanarak yapılan ödeme miktarının 2014’te üç katına
kadar çıkması bekleniyor. Bu artışı tetikleyen faktörler arasında gelişmekte olan pazarlarda
artan, kişiden kişiye mobil para transferi ve gelişmiş ülkelerdeki son kullanıcıdan firmalara
yapılan mobil ödemelerin artması bulunuyor. Bireyler bulut bilişim, sosyal medya ve mobil
ödeme gibi alanlarda sürekli teknolojik yeniliklerle karşılaşıyor. Ödemeler dijital tüketicinin
yaşam tarzına uygun şekilde onların hayatında yer etmelidir. Bunun en iyi yolu da herkesin
elinde mobil cihazlar olduğunu hesaba katarak mobil teklifler sunmak. Özetle ödeme sistemi
sağlayıcıları, uygulama geliştiricileri, mobil pazarlamacıları ve B2B şirketler için yeni ufuklar
açacak. Tüm bunların sonucunda bu evrim süreci, mobil pazarlama endüstrisini baştan aşağı
değiştirerek bugün bildiğimiz mobil iletişime yepyeni anlamlar yükleyecek.
Kaynak:
“Ödeme
sistemlerinde
yeni
dönem
trendleri”,
Serkan
Eskalen,
http://blog.turkcell.com.tr/odeme-sistemlerinde-yeni-donem-trendleri, Erişim tarihi: 08.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Yukarıdaki yazıdan da hareketle, ödeme sistemlerindeki yeniliklerin
tüketiciler tarafından kabul görme süreci ve süresi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Tartışınız.
2.
Sizce mobil ödeme sistemleri ve bunları pazarlayan işletmeler, bu sistemlerin
geliştirilmesi ve konumlandırılmasında tüketiciye dair hangi tür verilerden faydalanmalıdır?
Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni ürün (yenilik), kimi potansiyel tüketiciler tarafından yeni olarak algılanan mal,
hizmet ya da fikirlerdir. Bu ürün piyasaya sürülmüş bir ürün de olabilir. Önemli olan
tüketicilerin söz konusu üründen ilk olarak haberdar olması ve ürünün benimsenmesi
sürecidir.
Yenilikler, benimsenmesinin getirdiği davranışsal değişikliğe ve derecesine bağlı
olarak; fonksiyonel, sembolik ya da hedonik özelliklerle tanımlanabilirler. Ürünün yeniliği,
gerektirdiği değişime göre iki zıt kutupta açıklanabilir. Buna göre yenilikler, sürekli yenilik,
dinamik sürekli yenilik ve sürekli olmayan yenilik olmak üzere toplam üç kategori ile
tanımlanmaktadır.
Yeniliklerin benimsenme süresinin, kültürel değerler, psikolojik etmenler ya da diğer
benzer faktörler doğrultusunda şekillendiği bilinmekle birlikte, daha önce yapılmış olan
çalışmalarda, benimseme süresine göre tüketicilerin genel olarak beş kategoride
sınıflandırıldığı görülmektedir: yenilikçiler, erken benimseyenler, erken çoğunluk, geciken
çoğunluk, geride kalanlar.
Yeni ürünlerin benimsenmesi sürecini etkileyen faktörler, aşağıda görüldüğü üzere on
adet ana başlık altında toplanabilmektedir: bireyin/grubun özellikleri, kararın türü, pazarlama
çabası, hissedilen ihtiyacı karşılama düzeyi, uygunluk, göreceli avantaj, karmaşıklık,
gözlemlenebilirlik, denenebilirlik ve algılanan risk.
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Bölüm Soruları
1) Yeniliklerin benimsenmesi sürecinin hangi aşamasında tüketici yeni ürününün
kullanıcısı olma kararını kesinleştirir?
a) İlgi
b) Farkındalık
c) Benimseme
d) Değerlendirme
e) Deneme
2) Yeniliklerin benimsenmesi sürecinin hangi aşamasında tüketici yeni ürün hakkında
bilgi edinme ihtiyacı duymaktadır?
a) İlgi
b) Farkındalık
c) Benimseme
d) Değerlendirme
e) Deneme
3) __________, yaklaşık olarak bir topluluğun %13,5'ini oluştururlar. Özellikle giyim,
kozmetik vb. sembolik ürünler söz konusu olduğunda, toplumsal açıdan kabul gören
davranışlarda bulunmak daha önemlidir. Genel olarak yeniliklere ve yeni tarzlara açık
olmalarının bir sebebi de, ürün kategorisine dair ilgi düzeylerinin yüksek olması ve yüksek
değer atfetmeleridir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Yenilikçiler
b) Erken benimseyenler
c) Erken çoğunluk
d) Geciken çoğunluk
e) Geride kalanlar
4) İnternet tv, kişisel navigasyon cihazları gibi ürünleri örnek verebileceğimiz,
tüketicilerin yeni ürünü öğrenmeleri için zaman gereken yenilik türü hangisidir?
a) Sürekli yenilik
b) Sürekli olmayan yenilik
c) Dinamik sürekli yenilik
d) Benimsenmeyen yenilik
e) Davranışsal yenilik
5) Tüketicilerin yeni ürün konsepti hakkında eğitilmelerini gerektirebilecek,
vejetaryen yaşam tarzı, su ile çalışan otomobiller gibi yenilikler hangi grupta sınıflandırılır?
a) Sürekli yenilik
b) Sürekli olmayan yenilik
c) Dinamik sürekli yenilik
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d) Benimsenmeyen yenilik
e) Davranışsal yenilik
6) Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin yeniliklerin benimsenme süresine göre
sınıflandırılması sonrasında ortaya çıkan gruplar arasında yer almaz?
a) Muhafazakârlar
b) Erken Benimseyenler
c) Yenilikçiler
d) Geciken Çoğunluk
e) Geride Kalanlar
7) Yeniliğin yayılmasını etkileyen faktörler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
a) Üzerinde daha çok konuşulan ve topluluk tarafından gözlemlenebilir etkileri olan
ürünlerin yayılma hızı daha fazla olmaktadır.
b) Yeni bir ürünün satın alımına dair algılanan riskin yüksek olması, yayılma sürecinin
yavaş olmasına yol açar.
c) Ürünün tüketiciler tarafından satın alınmasının öncesinde, fazla maliyetli
olmaksızın denenebilmesi, tüketici üzerinde satın alım kararına yönlendirmesi açısından
önemli olabilmektedir.
d) Ürünün anlaşılması ve kullanımı ne kadar zor ise, yayılma süreci hızlanır.
e) Kullanım kolaylığı, yeniliklerin benimsenmesini hızlandıran bir husustur.
8) Tüketicilerin yeniliklerin benimsenmesine göre sınıflandırılması ile belirlenen
geride kalanlara ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?
a) Sınıflandırmada yer alan diğer gruplar baz alındığında görece olarak sınırlı düzeyde
sosyal etkileşim içerisinde yer alırlar.
b) Bir topluluğun yaklaşık %16'sını oluşturmaktadırlar.
c) Sınıflandırmada yer alan diğer gruplar baz alındığında görece olarak dogmatiktirler.
d) Bu kişiler, yeni ürünü benimsediklerinde genellikle çoktan diğer yeniliklerin ürünün
yerini aldıkları söylenebilir.
e) Yeniliği benimsemeleri genellikle gönüllü olarak gerçekleşir.
9) Tüketiciler yeni bir ürünü benimseyene kadar farklı bilişsel aşamalardan
geçmektedir. Tüketici bu aşamalardan hangisinde yeni ürünü denemenin mantıklı bir karar
olup olmayacağına dair derinlemesine düşüncelere sahiptir?
a) İlgi
b) Farkındalık
c) Değerlendirme
d) Benimseme
e) Deneme
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10) ___________ aşamasındaki tüketicilerin, yenilik hakkında bilgilendirilmesi
amacıyla işletmeler genellikle kitlesel medya araçlarını yoğun olarak kullanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) İlgi
b) Farkındalık
c) Değerlendirme
d) Benimseme
e) Deneme

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b, 4) c, 5) b, 6) a, 7) d, 8) e, 9) c, 10) b
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12. DANIŞMA GRUPLARI VE AİLE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. DANIŞMA GRUPLARI VE AİLE
12.1. Danışma Grupları, Önemi ve Sosyalleşme Sürecindeki Rolü
12.2. Danışma Grupları ve Sosyal Güç Kavramı
12.3. Danışma Grubu Sınıflamaları
12.4. Danışma Grupları ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri
12.5. Aile ve Hane Halkının Tüketici Davranışına Etkisi
12.5.1. Aile ve Hane Halkı Satın Alma Karar Süreci
12.5.2. Ailede Farklı Tüketim Rolleri
12.5.3. Satın Almada Tüketim Rollerini Belirleyen Faktörler
12.6. Ailede Ortak Karar Alma ve Çatışma
12.6.1. Çatışmaların Çözümlenmesi
12.7. Aile Yaşam Eğrisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Grup ve danışma grubu kavramlarını anlatınız. İki kavram arasındaki fark
nedir? Açıklayınız.
2.
veriniz.

Danışma gruplarının tüketiciler üzerindeki etkilerini gösteren üç farklı örnek

3.
Ailede satın alma karar sürecini kimler yönlendirir? Hangi durumlarda ve
neden? Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Danışma grupları,
önemi ve sosyalleşme
sürecindeki rolü

Danışma grupları hakkında detaylı
bilgi edinmek

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Danışma grupları ve
sosyal güç kavramı

Sosyal güç kavramını anlamak

Sosyal güç konusunu, çeşitli
örnekleri ile birlikte
tartışmak vasıtasıyla elde
edilecektir.

Danışma grubu
sınıflamaları

Danışma grubu türleri hakkında
bilgi sahibi olunması sağlamak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Danışma grupları ve
tüketiciler üzerindeki
etkileri

Tüketiciler üzerinde danışma
gruplarının etkisini vurgulamak

Danışma grubu etkilerini
güncel pazarlama bakış
açılarıyla ele alıp incelemek
vasıtasıyla kazanılacaktır.

Aile ve hane halkının
tüketici davranışına
etkisi

Aile ve hane halkı kavramlarını
tüketici davranışına etkisi
açısından ele almak

Konu hakkında fikir
yürütmek ve tartışmak
vasıtasıyla geliştirilecektir.

Ailede ortak karar
alma ve çatışma

Ailede karar alma konusunu
açıklayabilmek

Konuya dair açıklamaları
okumak ve tartışmak
vasıtasıyla geliştirilecektir.

Aile yaşam eğrisi

Aile yaşam eğrisi hakkında bilgi
sahibi olmak

Konuyu araştırmak ve
tartışmak yolu ile elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•Üyelik danışma grubu
•Üye olmaktan kaçınılan danışma grubu
•Üye olmak istenilen danışma grubu
•Hane halkı
•Ortak karar alma
•Çatışma
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Giriş
Grup, birbirleriyle etkileşim içerisinde çeşitli sosyal ilişkiler kuran bireyler
topluluğudur. Ortak normlar, değerler veya inançları paylaşan, kişiler arasındaki ilişkilerin
dolaylı ya da açık bir şekilde tanımlanabildiği, davranışsal olarak birbirine bağımlı olan iki ve
daha fazla sayıda bireyin oluşturduğu topluluk "grup" olarak adlandırılır.
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12.1. Danışma Grupları, Önemi ve Sosyalleşme Sürecindeki Rolü

Bir gruptan bahsedebilmek için grupların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.
Bunlar; a) Bir gruptan bahsedebilmemiz için grup üyelerinin gruba katılımları konusunda
istekli olmaları gereklidir. b) Grup üyelerinin ortak değerleri, ortak kuralları ve ortak amaçları
olmalıdır. c) Grup üyeleri birbirlerine bağlı, birbirlerini tanıyan bireyler olmalıdır. d) Grup
üyeleri arasında sosyal bir ilişki söz konusu olmalıdır. e) Grup üye sayısı iki veya ikiden fazla
olmalıdır.
Grupları tanımlamak ve sınıflandırmak için, iletişimin sıklığı ve düzenliliği, grup
yapısı ve hiyerarşisi, üyelik durumu, grup büyüklüğü gibi çeşitli özellikler kullanılmaktadır.
Genel olarak gruplar; birincil ve ikincil gruplar, biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, üye
olunan gruplar ve sembolik gruplar olarak sınıflandırılmaktadır. "Birincil gruplar", bireyler
arası etkileşimin sık ve düzenli olarak gerçekleştiği, aile, arkadaşlık, akrabalık niteliği taşıyan
gruplardır. Bu grupların dışarısında kalan, bireylerin zaman zaman iletişim kurduğu, bireyler
için daha az önem taşıyan gruplara ise "ikincil gruplar" denir. "Biçimsel gruplar", bireylerin
belirli amaçlar ve normlar doğrultusunda bir araya geldiği ve her bireyin ortak amaç dâhilinde
yerine getirmesi gereken belirli bir görevinin olduğu gruplardır. "Biçimsel olmayan gruplar"
ise bireylerin daha çok kendi bireysel ihtiyaçlarını tatmin etmek amacı ile oluşturduğu,
iletişimin esnek ve yakın olduğu komşuluk, arkadaşlık özelliğine sahip gruplardır. "Üye
olunan gruplar", bireyin hali hazırda ait olduğu gruplardır. "Sembolik gruplar" ise kişinin
üye olmak istediği, bu amaç ile gruba ait değerleri, tutum ve davranışları benimsemesine
rağmen gerçekte henüz üyesi olmadığı veya üye olması genellikle muhtemel olmayan
profesyonel spor kulüpleri, ünlü ya da elit topluluklar gibi gruplardır. Her birimiz ait
olduğumuz grup haricinde günlük yaşamda birçok farklı sosyal grupla ilişki kurar ve
bazılarıyla kendimizi bağdaştırırız. En çok ve en yakın iletişimde olduğumuz, en öncelikli
grup ailemizdir. Ait olduğumuz ya da herhangi bir şekilde bağlantı kurduğumuz gruplar
davranışlarımız üzerinde belirli bir ölçüde etkiye sahiptir. Bu etki gruptan gruba farklılık
gösterir.
Grup üyeliği genellikle somut olduğu kadar psikolojik faydalar da sağlamaktadır.
Örneğin, etkileşimin çok yakın gerçekleşmesi ve birlikte harcanan zamanın fazla olması
nedeni ile aile; kişilerin inançlarını, görüşlerini ve davranışlarını şekillendirmekte ve
nihayetinde belirli tüketim kalıplarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Benzer şekilde,
bireyler grupları kendi eylemlerini veya başarılarını tartmak için referans noktaları olarak
kullanmaktadır. Sonuç olarak çevremizdeki topluluklar, sahip oldukları değerler
doğrultusunda yaşadığımız çevre ile ilgili hadiseleri algılayış biçimimizi etkiledikleri gibi
benzer şekilde, tüketiciler olarak rol ve davranışlarımızı da etkileyebilmektedirler. Çünkü
bireyler, yaşadıkları toplumda daha geniş bir değer ve inançlar bütünü içerisinde kendilerini
ifade etmeye ihtiyaç duyarlar. Bir topluluğun parçası olmanın ve bireyler arası gerçekleşen
etkileşimin tüketim kararları üzerinde en az bireysel faktörler kadar etkili olduğu söylenebilir.
İnsanlar, kendilerini çeşitli ürün ve markalar ile özdeşleştirebilmektedirler. Benzer şekilde
markalar da sosyal grupları tanımlayabilirler. Markalar, ürünler ve tüketim alışkanlıkları
bireyler arasında sosyal bağlantılar oluşturdukları gibi yatay ve dikey sosyal sınırları
belirleyerek belirli bir statüyü de sembolize edebilirler. Belirli marka ve ürünleri kullanarak
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insanlar, bir yaşam tarzını yansıtabilir ya da belirli bir sosyal izlenim oluşturabilirler.
Kıyafetler ve giyim aksesuarları, otomobil, ev vb. ürünlerin satın alımında bireyler bu gibi
etkilere daha fazla maruz kalabilmektedir.
Her birey günlük yaşantısında yüz yüze veya çeşitli şekillerde etkileşim içerisinde
olduğu belirli toplulukların içerisinde yer alır. Ancak bu grupların içerisinden bazılarını grup
normları ve davranışları ile benimser ve referans alır. Bu noktada danışma gruplarını,
"tüketicilerin tutum ve davranışları üzerinde doğrudan (yüz yüze) ya da dolaylı etkisi olan
tüm sosyal gruplar" olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, birey kendisini entelektüel biri olarak
görüyor ise ve ait olduğu entelektüel topluluk Volvo marka otomobil kullanmayı tercih ediyor
ise birey de bunun göstergesi olarak aynı marka otomobil kullanmayı seçebilir. Karşıt şekilde,
üyesi olmadığı ve ilişkilendirilmek istemediği bir grubun tercihleri ise gene birey için
olumsuz bir referans noktası olacaktır. Yani danışma grupları, tüketici olmak, bir markayı
tüketmek ya da tüketmemek, nasıl, nereden, ne zaman, hangi ürünü satın alacağımız gibi
hususlarda bizi dolaylı ya da doğrudan etkileyen ve etkileme olasılığı olan gruplardır.

12.2. Danışma Grupları ve Sosyal Güç Kavramı

Danışma gruplarının tüketici davranışları üzerindeki etkisi ve ikna edici gücünü
açıklamak amacıyla sosyal güç kavramı kullanılmaktadır. Sosyal güç, bir grubun veya kişinin,
başka bir grubun veya kişinin davranışlarını değiştirebilme kabiliyetidir. Bireyler ya da
grupların bu gücü aldıkları noktaların, etkinin gönüllü olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin
ya da etki süresinin bilinmesi ise davranışları açıklaması açısından önemlidir. Bu noktada
gücün kaynağı, kontrolü ve diğer kişiye ya da gruba dair özellikler göz önünde
bulundurularak sosyal güç kavramı; özdeşlik gücü (kişisel-karizmatik güç), bilgi gücü, meşru
güç, uzmanlık gücü, ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç (cezalandırma gücü) olarak aşağıda
açıklandığı üzere sınıflandırılmıştır:

Özdeşlik gücü: Bir birey, diğer bir birey ya da grubun sahip olduğu
nitelikleri beğeniyor ya da takdir ediyor ise o bireyin/grubun davranışlarını taklit etmeye
çalışır. Ünlü bir kişinin giyim tercihlerini ya da gündelik aktivitelerini takip etmek ve
benimsemek gibi. Bu sosyal güç, tüketicinin söz konusu kişi ya da grup ile özdeşleşmek için
tutum ve davranışlarını gönüllü olarak değiştirmesi sebebiyle pazarlamacılar açısından
oldukça önemlidir.

Bilgi gücü: Bilgiyi elde etme ya da kullanma gücü olarak da ifade edilebilir.
Bu güce sahip olan kişiler, insanların bilmek istedikleri şeyleri bilme veya bu bilgilere
ulaşabilme gücünü kullanarak tüketicilerin kanaatleri üzerinde etkili olmaktadır.

Meşru güç: Belirli bir otorite tarafından bireylere sağlanan güçtür. Belirli
ürünlerin tutundurulmasında, tüketiciye mesajı veren kişinin belirli bir üniformaya,
dolayısıyla otoriteye sahip olduğu algısı yaratılmaya çalışılır. Örneğin, diş macunu, şampuan
vb. ürünlerin tutundurmasında bu etkiden ciddi oranda yararlanılmaktadır.
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Uzmanlık gücü: Tüketicilerin belirli bir konudaki kanaatleri ve davranışları
üzerinde etkili olmak amacıyla profesyonel kişi ya da kurumların desteği alınabilir. Bir
restoran, kitap, film ya da otomobil tercihinde uzmanların ya da eleştirmenlerin görüşlerine
verdiğimiz önem gibi.

Ödüllendirme gücü: Belirli bir tutum ya da davranışın kabulünü sağlamak,
davranışı pekiştirmek amacıyla bireylere bazı teşvikler sunulabilir. Bu pekiştiriciler bazen
somut, tüketicinin maddi olarak ölçülebileceği ve kıyaslayabileceği düzeyde, bazen de soyut
unsurlar şeklinde olabilir.

Zorlayıcı güç: Birey ya da grupların, diğerleri üzerinde sosyal ya da fiziksel
açıdan tehdit unsuru oluşturması zorlayıcı güç uyguladıklarını gösterir. Bir korku unsurunun
etkisi nispeten kısa süreli olarak etkili olsa dahi zaman zaman bir pazarlama yöntemi olarak
kullanılabilir. Özellikle, satış temsilcileri, yüz yüze satışta ikna yöntemi olarak bu güçten
yararlanabilmektedirler.

12.3. Danışma Grubu Sınıflamaları

Danışma gruplarını; üyelik danışma grupları, üye olmak istenilen danışma grupları ve
üye olmaktan kaçınılan danışma grupları olmak üzere üç başlıkta ele alarak inceleyebiliriz:
i. Üyelik Danışma Grubu
Bireylerin hali hazırda üyesi olduğu danışma gruplarına üyelik danışma grubu denir.
Bazı gruplar için üyelik durumu otomatik olarak gerçekleşirken, bazı gruplar için üyelik
gönüllülük esasına dayanır. Bir siyasi partiye üye olmak ya da belirli bir spor kulübünü
desteklemek gibi.
Cinsiyet, etnik köken, yaş grubu gibi çeşitli niteliklere göre ait olunan gruplar da aynı
zamanda bireyleri tanımlayan üyelik gruplarıdır. Bu gruplar, aile ya da arkadaş grupları gibi
bireyin yüz yüze iletişim içerisinde olduğu gruplar olabileceği gibi, internet yoluyla
etkileşimde olunan sanal topluluklar da olabilir. Karadenizliler Derneği, Kadınlar Kulübü,
Çocuklar Kulübü gibi gruplar, bu gruplara örnek olarak gösterilebilir.
Bireyin üyesi olduğu hâlde benimsemediği ve olumsuz olarak etkilendiği gruplar ise
üyelik durumundan vazgeçilen danışma grupları olarak adlandırılmaktadır. Bireyler bu
grupların değerleri, tutum ya da davranışlarını onaylamamakta ve söz konusu grup normlarına
karşıt tutum ve davranışlar geliştirmektedir. Birey, yeni arkadaş grubuna, eski bir Apple fanı
olduğunu söylemekten kaçınabilir.
ii. Üye Olmak İstenilen Danışma Grubu
Bireyin herhangi bir üyelik ilişkisinin bulunmamasına rağmen ait olmak istediği
gruplar üye olmak istenilen danışma grubu olarak adlandırılır. Genellikle bireylerin bu
gruplar hakkındaki kanaatleri olumludur ve bireyin tutum ve davranışları gruba ait normlar ve
değerler doğrultusunda şekillenir. Ailenin küçük çocuğu, büyük kardeşine özenir ve onun gibi
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olmak isteyebilir ya da gençler en çok sevdikleri müzik grubunun bir parçası olmayı
arzulayabilirler. Bu durum uygulamada, çeşitli ürünlerin tutundurulması için genellikle ünlü
ve sevilen kişilerin marka yüzü olarak ya da kanaat önderleri olarak kullanımında kendini
göstermektedir.
Üye olmak istenilen danışma grupları, ileriye dönük olarak üye olunması beklenilen
gruplar ve sembolik gruplar olarak ikiye ayrılır. İlk grup, bireyin az da olsa doğrudan
iletişime geçebildiği ve bireyin ileriye dönük olarak üye olma beklentisinin belirli ölçüde
makul olduğu danışma gruplarıdır. Çalışan bir kimsenin, terfi alarak bir üst kademe yönetici
grubuna dâhil olmak istemesi gibi. Sembolik gruplar ise bireyin ne kadar çaba gösterirse
göstersin, ait olma olasılığının neredeyse hiç mümkün olmadığı gruplardır. Sevilen sporcular
ya da film yıldızları, bireyler için örnek teşkil eden ve tüketim tercihleri ve davranışları
açısından model alınan kişiler olabilirler.
iii. Üye Olmaktan Kaçınılan Danışma Grubu
Bireylerin, hakkında olumsuz kanaatler taşıdığı ve üyesi olmaktan ya da birlikte
anılmaktan dahi kaçındığı gruplar üye olmaktan kaçınılan danışma grupları olarak
adlandırılır. Bu kaçınma durumu çoğunlukla söz konusu gruptan kaynaklanmamakta, bu
grubun dışında yer alan ve gruba bakış açısı olumsuz olan kişilerin etkisiyle oluşmaktadır. Bu
nedenle, olumsuz danışma grupları ve üyelik durumundan vazgeçilen danışma grupları
olarak iki farklı açıdan değerlendirilmektedir. Olumsuz danışma grupları, bireyin daha önce
hiç üyesi olmadığı ve üye olmaktan kaçındığı gruplardır. Bu gruplar adeta bireylerin nasıl
davranmamaları konusunda onlara model olmaktadır. Reklam verenler, ürünlerinin bu gruplar
ile herhangi bir şekilde ilişkilendirilmesinden özellikle kaçınmaktadırlar. İkinci grup ise
üyelik danışma grupları başlığı altında daha önce bahsedildiği üzere, bireyin öncesinde
bünyesinde olduğu ancak grup normları ve değerlerini reddederek üyelikten vazgeçtiği
gruplardır. Pazarlama yöneticileri reklam faaliyetlerinde ürün ve/veya hizmetlerini kaçınılan
danışma grupları ile hiçbir şekilde ilişkilendirmemeye özen göstermelidirler.

12.4. Danışma Grupları ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri

Bireylerin, belirli gruplar ile kendilerini özdeşleştirme ve bu gruplara bağlı olma
davranışının altında genel olarak üç temel ihtiyacın ya da amacın yattığı söylenmektedir.
Bunlar; kişinin, kendisi için faydalı olabilecek bilgileri elde etmesi, belirli hususlarda
ödüllendirilmeyi istemesi ya da cezalandırılmaktan kaçınması, kendi öz-kimliğini inşa etmek,
değiştirmek veya korumak için bir gaye edinme ihtiyacı olarak ifade edilebilir. Bu amaçlar,
danışma gruplarının bireyler üzerinde bilgilendirici, normatif ve değer ifade edici olmak
üzere üç tip etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
i. Danışma Gruplarının Bilgilendirici Etkisi
Bilgilendirici etki, grupların tüketicilere kendileri, diğer bireyler ya da ürün ve
markalar hakkında satın alma kararlarına yardımcı olacak şekilde bilgi sağlama ya da bilgi
verme yetisidir. Bu bilgi, genellikle bireyin çevresi ve arkadaşlarının kişisel deneyimlere bağlı
olarak daha önce kullanmış oldukları ürün ya da markalara dair tavsiyelerine dayanmaktadır.
250

Bireyler bu şekilde, satın alım öncesi ya da sonrasında katlanacakları parasal kayıplar ya da
karar sürecinin uzaması gibi etkenlerle oluşabilecek zaman kaybından kaçınmış olurlar.
Örneğin, dizüstü bilgisayar satın almayı düşünen bir kişi, bu konuda bilgisine güvendiği bir
arkadaşından tavsiye almak isteyebilir. Bu noktada satın alma kararının içerdiği finansal risk,
satın alacağı marka ya da model konusunda edindiği tavsiyelerin birey açısından ikna
ediciliğini arttırabilir. Bunun yanı sıra ev satın alımlarında söz konusu olan finansal risk,
çocuk bakımı konusunda kişinin sağlıkla ilgili endişeleri ya da giyim stilleri üzerinde etkili
sosyal riskler danışma gruplarının birey üzerindeki bilgilendirici etkisinin varlığını
pekiştirmektedir. Çoğunlukla tüketiciler açısından anlaşılması güç olan ve belirli bir araştırma
ve öğrenme süreci gerektiren ürün kategorilerinde bu tip bilgilendirici etkinin rolü fazla
olmaktadır. Örneğin teknoloji severlerden oluşan bir gruba dâhil olan birey, grubun bilgi
birikimi ve tercihleri doğrultusunda kendi tüketim alışkanlıklarını değiştirebilir.
ii. Danışma Gruplarının Normatif Etkisi
Normatif etki söz konusu olduğunda bireyler, diğer kişi ya da grupların beklentilerine
uygun doğrultuda davranış gösterirler. Bu etki, toplumca kabul gören davranışlara dair
yerleşmiş normlar tarafından yönlendirilmektedir. Bireyler üzerinde normatif etkiye sahip
olan danışma grupları bu gücünü, davranışları üzerinden bireyleri ödüllendirebilme ya da
cezalandırabilme yetisinden alır. Yani bireyin, tüketim tercihleri sonucu bu yönde
yargılanması hususu söz konusudur.
Bireylerin grup normlarına uyum gösterdiği sürece somut getiriler ile ya da psikolojik
ve sosyal açıdan ödüllendirileceği varsayımı mevcuttur. Bu gücü sebebiyle kimi
araştırmacılar tarafından faydacı etki olarak da adlandırılmıştır. Örneğin reklamlarda belirli
bir marka şampuanı, deodorantı ya da diş macununu kullanmayan kişilerin, bir topluluk
karşısında zor durumlarda kalması pek çok kez tasvir edilmiş bir durumdur. Grup normlarına
uyum göstermek isteyen bireyler, marka tercihlerini grubun tercihleri doğrultusunda
değiştirebilirler. Normatif etkinin birey üzerindeki gücünü; ürünler, bireyler ya da grubun
özellikleri belirlemektedir. Giyim, otomobil ya da mücevherat gibi ürün kategorileri bu etkiye
daha açıktır, çünkü topluluk içerisinde tüketilmektedir. Grup üyeleri arasında güçlü bağların
söz konusu olduğu durumlarda genellikle bireyler gönüllü olarak uyum davranışı göstermekte
ve ilişkilerini korumaya çalışmaktadırlar. Ait olunan aile ya da alt kültür birey davranışları
üzerinde bu nedenle daha güçlü bir normatif etkiye sahip olabilmektedir. Örneğin arkadaş
gruplarının, ödüllendirici ya da zorlayıcı güce sahip olmaları ile bireyin giyim stili üzerindeki
etkisi, diğer gruplardan daha fazla olabilmektedir. Ailesi ya da ebeveynlerinin bu konudaki
görüşlerini fazla dikkate almayan bir kişi bile, arkadaş grubunun tepkilerine kayıtsız
kalamayabilir.
iii. Danışma Gruplarının Değer İfade Edici Etkisi
Değer ifade edici etki, bireyin kendini algılaması yani kendi kimliği, değer yargıları
ve hedeflerine dair kendisi hakkındaki düşünceleri, duyguları, tutum ve davranışları üzerinde
etkili olan sosyal grup etkisidir. Bireyler, diğerleri üzerinde bekledikleri izlenimleri yaratma
amacı ile (inançlar, değerler, normlar ya da yaşam tarzları vasıtasıyla), arzulanan niteliklere
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sahip olduğunu düşündükleri belirli sosyal gruplar ile kendilerini bütünleştirebilirler. Örneğin
Harley Davidson marka motosiklet kullanan kişiler, orta ve üst-orta sınıfa dâhil profesyoneller
(doktorlar, avukatlar, profesörler gibi) olarak tanımlanmaktadır. Marka bağlılığı en yüksek
olan Harley sahipleri ise kendi içerisinde daha özgür, çoğunlukla dövmeleri ve kıyafetleri
karşıt bir imaj sergileyen ikinci bir grup olarak algılanmaktadır. Bu iki grup ortak marka
tercihlerine sahip olsa bile, örneğin kendi içlerinde ilk grup belirli özellikleriyle (özgürlük
hissi, bağımsızlık, eşi olmayan bir gruba dâhil olma inancı) ikinci grup ile ilişkilendirilmeyi
arzulayabilir, ancak diğer marka motosiklet sahipleri ve toplumun geneli üzerinde
bırakabilecekleri korku ve çekince hissi nedeniyle bu grupla birlikte anılmak istemeyebilirler.
Toplum içerisinde belirli bir saygınlık ya da statüye sahip olmak arzusu, yüz yüze ya da çeşitli
şekillerde iletişim hâlinde olunan topluluklar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bu hususta en iyi
örnek lüks ve ayrıcalıklı ürün ve markalardır. Bu markalar, belirli bir ilgi alanı ya da statü
göstergesi olmakta ve bireylerin kim oldukları ya da kimlerle özdeşleştirilmeleri gerektiğine
dair beklentilerini ortaya koymaktadır.

12.5. Aile ve Hane Halkının Tüketici Davranışına Etkisi

Aile, genel olarak, evlilik, kan bağı vb. sebeplerle bir araya gelen ve birlikte yaşayan
bireylerin oluşturduğu topluluklar olarak tanımlanır. En küçük aile birimi olan çekirdek aile,
anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Geniş aile, çekirdek aileye ilaveten amca, teyze ve
diğer aile büyüklerinin birlikte olduğu toplum birimidir. Hane halkı terimi ise, yalnız başına
yaşayan bekâr bir bireyi tanımlarken kullanılabileceği gibi, kan bağı vb. faktörlere
bakılmaksızın, aynı yerde ikamet eden bireylerden oluşan topluluklar için de kullanılabilir. Bu
yönüyle hane halkının, aile bağlarına dayalı olan ve olmayan hane halkları olarak iki ayrı
şekilde tanımlanması da söz konusudur. İlk tanım için doğum, evlilik, evlat edinme vb.
hususlar ile birbirine bağlı bireyler örnek gösterilirken ikinci tanım için tek başına ikamet
eden bir birey ya da ev arkadaşları örnek gösterilebilir.
Aile; değerler, tutumlar, bireyin öz-kimliği ve dolayısıyla satın alma davranışı
üzerindeki etkisiyle tüketici davranışlarının en önemli sosyal yapılarındandır. Örneğin,
sağlıklı yaşam ve beslenmeye eğilimi olan bir ailenin akşam yemeği ve alışveriş listesi,
diğerlerinden tamamen farklı olabilir. Bunun yanı sıra, ailenin sosyalleşme sürecindeki temel
rolü unutulmamalıdır. Ailenin sahip olduğu değerler ve normlar, ebeveynler vasıtasıyla
çocuklara geçmektedir. Çocuklar, ebeveynlerinin tüketim alışkanlıklarını gözlemleyerek,
benzer şekilde bir satın alma davranışı geliştirebilirler. Ebeveynlerin sıklıkla tükettikleri
yiyecek-içecek markaları, giyim eşyaları vb. ürünlere dair çocukların zaman içerisinde belirli
tutumlar geliştirmesi olasıdır.
Aile bireyleri ayrıca üstlendikleri roller ile tüketim davranışını yönlendirir. Örneğin
anne, baba ve çocukların her birinin farklı satın alımlarda ve satın alma sürecinin farklı
aşamalarında ayrı roller üstendikleri bilinmektedir. Satın alım sürecinde eşlerin ilgilenim
düzeyi ürün kategorilerine göre ya da sürecin hangi basamağında olunduğuna göre oldukça
farklılık gösterebilir. Ayrıca, değişen tüketiciler ve yaşam tarzları ile bu satın alma rolleri
farklılaşabilmektedir. Genellikle ailede kadın; yeme-içme, ev-yaşam ya da giyim ile ilgili
alınan kararlar için satın alıcı rolünü daha fazla üstlenirken, çalışan kadınların büyük
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çoğunluğu için ailede satın alım kararı söz konusu olduğunda eşler arasında karar alma ve
satın alım sürecinde daha çok paylaşım gerçekleşebilmektedir. Bunun yanı sıra, aile yapısı
üzerinde ve dolayısıyla satın alma sürecinde etkisi olan gelir, yaş, aile yaşam eğrisi gibi
faktörler tüketim davranışı için belirleyici noktalar olmasıyla bu bölümde ele alınacaktır.

12.5.1. Aile ve Hane Halkı Satın Alma Karar Süreci

Ailede satın alma karar süreci, doğrudan ya da dolaylı olarak iki ya da daha fazla aile
üyesinin dâhil olduğu bir satın alma sürecidir. Bu yönüyle bir grup tarafından gerçekleştirilen
karar alma süreci, bireysel karar alma süreçlerinden farklıdır.
Örneğin, çocukların ya da tüm aile bireylerinin beraber tükettiği bir kahvaltılık olan
mısır gevreğinin satın alınması süreci göz önüne alındığında, bu ihtiyacı kimin ilk olarak
hissettiği ve dile getirdiği, marka ya da çeşit seçimini kimin yaptığı, tüm bireylerin benzer tat
vb. nitelikler beklentisinde olup olmadığı gibi konular satın alma sürecini yönlendiren
hususlardır. Bu örnek üzerinden gidildiğinde genel olarak satın alımı gerçekleştirenin
ebeveynler olduğu söylenebilir. Ancak bu durum, ürün ya da markaya dair diğer seçimleri de
ebeveynlerin gerçekleştirdiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca hangi ebeveynin ya da hangi
diğer aile bireyinin zaman içerisinde hangi rolü ya da rolleri üstlendiği çeşitli demografik ve
sosyo-kültürel özelliklere (gelir, yaşam tarzı, aile yaşam eğrisi vb.) göre farklılık
gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra, aile içerisinde alınan kararların bazı durumlarda daha
çok duygusal ya da yakın ilişkilerden kaynaklı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, çocuklar
için oyuncak ya da yeni okul kıyafeti satın alımı veya ailece gidilecek bir yemek, basit bir
alışverişten ötesi de olabilmektedir. Bu aynı zamanda, aile bireyleri arasındaki sevgi ve
bağlılığın da ifadesi olabilir. Aynı zamanda, oyuncaklar ya da giyim unsurları, çevre
tarafından değerlendirilmeye açık ve sembolik ürünler olmalarıyla da alışveriş açısından hem
çocuklar hem de ebeveynler üzerinde farklı etkiler bırakabilmektedir.

12.5.2. Ailede Farklı Tüketim Rolleri

Ailede satın alma karar sürecini tam olarak anlayabilmek için uygulamada
araştırmacıların hangi aile üyesinin ya da aile üyelerinin satın alma sürecine nasıl müdahil
olduklarını tespit etmeleri gerekmektedir. Karar almada aile bireylerinin üstlendikleri çeşitli
roller aşağıdaki gibi olmaktadır:

Başlatanlar: Aile üyelerinden, ilgili satın alım sürecine ilişkin ihtiyacı ilk
fark eden ve satın alım sürecini ilk başlatan kişidir.

Bilgi Toplayanlar: Söz konusu satın alıma yönelik bilgisi olan ya da satın
alınacak ürüne dair ilgisi olan bireylerdir. Duruma bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte
bireyler, satın alma karar sürecinin farklı aşamalarında farklı alanlara yönelik bilgiye ihtiyaç
duyabilirler. Bu kişiler aynı zamanda bilgi akışını da kontrol edebilmektedir.

Etkileyenler: Alternatiflerin değerlendirilmesi aşamasında, değerlendirilecek
niteliklerin belirlenmesinde ya da nihai satın alım kararı üzerinde etkisi olan bireylerdir.
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Karar Vericiler: Satın alıma dair nihai kararı veren bireydir. Bu her zaman
bir birey olmayabilir, ortak alınan kararlar da mevcuttur.

Satın Alanlar: Satın alma kararı verildikten sonra ilgili ürünün satın alımını
gerçekleştiren aile üyesidir.

Kullananlar: Ürünü tüketen kişi ya da kişilerdir. Çoğunlukla aile içerisinde
birden fazla kullanıcı mevcuttur.

Sahipliği Sonlandıranlar: Ürünün kullanımını takiben diğer eylemleri
gerçekleştiren kişidir. Belirli bir posta hizmetine dair ailenin üyeliğini sonlandıran anne bu
rolü üstenmektedir.

12.5.3. Satın Almada Tüketim Rollerini Belirleyen Faktörler

Aile bireylerinin satın alma karar sürecine ne derece dâhil olduğunu ya da hangi
tüketim rollerini üstleneceklerini belirleyen en önemli unsurlardan biri, ailenin içerisinde
yaşadığı topluma dair kültürel yapı ve alt-kültürdür. Sosyo-kültürel özelliklerin yanı sıra
ürüne ve bireye (ailenin yapısına) dair özellikler (ilgilenim, marka imajı, ürünün kullanım
alanı vb.) satın alma karar sürecinde bireylerin etki düzeylerini tayin edebilmektedir.
Örneğin, otomobil satın alımında, statü göstergesi olan bir ürün olduğu için aile
bireylerinin satın alım sürecine dair ilgilenim düzeyi ya da etki aşamaları farklı
olabilmektedir. Bu örneğe göre bilgi toplayanlar baba, anne veya çocuklar (reklamlar vb.)
iken; etkileyenler ise çocuklar, arkadaş çevresi hatta uzmanlar olabilir. Kararı verecek ve satın
alacak kişi ebeveynlerden biri iken, ürünü kullanan tüm ailedir. Satın alınacak ürün bilgisayar
ise genellikle ihtiyacı başlatan çocuklar; etkileyenler çevre ya da satıcı kimse, kararı veren ve
satın alan ebeveynlerden biri ve tüketen çocuklar olmaktadır.
Şekil 1’de çocuklar tarafından tüketilecek olan ürünler için söz konusu olabilecek aile
satın alma karar süreci, her bir bireyin üstlenebileceği çeşitli roller ile birlikte
örneklenmektedir.
Satın almada ebeveynlerin üstlendiği rollerin belirleyicilerinden biri de eşler
arasındaki etkileşim ve ilişkinin doğasında yatmaktadır. Buna göre Belçika ve ABD’de
yürütülen çalışmalar doğrultusunda dört temel karar kategorisi belirlenmiştir:

Erkeğin kararlarda egemen olduğu durum: Hane halkının erkek
ebeveynin söz sahibi olduğu durumdur. (Örn: otomobil, hayat sigortası vb.)

Kadının kararlarda egemen olduğu durum: Hane halkından kadın
ebeveynin söz sahibi olduğu durumdur. (Örn: çocukların giyim-kuşamı, mutfak alışverişi vb.)

Özerk karar alma: Eşlerin sadece birinin söz sahibi olma ihtimalinin söz
konusu olduğu tek taraflı kararlardır. (Örn: spor ekipmanı, kamera, oyuncaklar ve oyunlar
vb.)
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Ortak karar alma: Eşler tarafından ortak alınan ya da uzlaşılan satın alma
kararlarıdır. (Örn: tatil yeri, ev, buzdolabı, televizyon, oturma odası takımı vb.)
Bu tür rol yapıları, belirli davranışları açıklamak amacıyla kullanılsa bile gerçekte asıl
etkinin üzerinde rolü olan pek çok faktör bulunmaktadır. Ebeveynlerden biri finansal olarak
aileye daha fazla katkı yapıyor ise ya da satın alınan ürünle daha fazla ilgili ise bu kişinin
satın alma sürecini daha fazla etkileyeceği söylenebilir. Bunun yanı sıra, daha yüksek ikna
gücüne sahip olan birey, satın alınan ürün üzerinde de daha etkili bir role sahip
olabilmektedir. Örneğin, çocukların almaları gereken besinler veya çocuk bakım ürünleri gibi
konularda, daha çok bilgi sahibi olmalarıyla anneler genelde daha fazla söz sahibi olmaktadır.
Çocukların satın almadaki rolü, özellikle belirli ürün gruplarında kendisini
göstermektedir. Hem çocukların tüketeceği ürünlerde hem de ailenin ortak tüketiminde
çocuklara yönelik iletişim çabaları sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüz çocukları artık çok
küçük yaşlarda birer tüketici olmayı öğrenmektedirler. Alışveriş yapmak gitgide çocuklar için
en başta gelen aktivitelerden biri hâline gelmektedir. Alışveriş merkezleri günümüzde artık
çocukları da hedef almakta ve müşteri profiline onları da dâhil etmektedir.
Pek çok ürün için (otomobil, giyim, ev eşyası vb.) çocuklar satın alım sürecinde
duygusal vb. sebeplerle kilit rolde olmasına rağmen, ebeveynlerin satın alıma yönelik
ilgilenim düzeyi yüksek olduğu durumlarda ya da daha gelenekçi ve muhafazakâr bireyler söz
konusu olduğunda, çocukların etkisi nispeten daha az olabilmektedir. Çocukların sağlığını ya
da gelişimini olumsuz etkileyebilecek ürünler, ya da ürünlerin içerdiği katkı maddeleri
hususunda ebeveynlerin satın alma kararında çok daha etkin olduğu veya olması gerektiği
durumlar mevcuttur.

12.6. Ailede Ortak Karar Alma ve Çatışma

Aile içerisinde birden fazla bireyin dâhil olduğu satın alım süreçleri söz konusu
olduğunda, belirli derecede çatışmaların yaşanması olağan bir durumdur. Satın alma karar
sürecinin farklı aşamalarında belirli noktalarda anlaşamayan bireyler arasında satın alım
sürecini de doğrudan etkileyen çatışmalar yaşanabilir. Neden-sonuç zinciri modeli, karar
almada çatışma konusunda ve durumun analiz edilmesinde faydalı bir yol göstericidir. Aile
bireyleri satın alıma dair arzulanan sonuç ve getirileri hakkında anlaşmazlık yaşayabilirler.
Örneğin, tatil yeri seçimi için, eşlerden biri rahat ve konfor beklentisindeyken, diğeri bol
eğlence ve alışveriş imkânı, yanı sıra macera arayabilir. Sonuç olarak elde edilmesi beklenen
hedeflere dair farklılıklar ciddi düzeyde çatışmalara yol açabilir. Bu durumda büyük oranda
sorun çözümüne ihtiyaç duyulur. Diğer bir durumda ise aile üyeleri sonuç olarak hedeflenenin
üzerinde anlaşabilir ancak, bu çıktıya ulaşma yolları hususunda anlaşmazlık yaşayabilir.
Örneğin, herkes dışarıda yemek yeme ya da sinemaya gitmek isteyebilir. Ancak çocuklar için
hızlı-servis restoranlar ve aksiyon filmleri iyi bir seçim iken, ebeveynlere göre daha şık
restoranlar ve dram filmleri daha uygun seçenekler olabilmektedir. Bu durum için de benzer
şekilde çözüm gerekli olabilir. Örneğin, alternatif bir neden-sonuç modeli ile karşılıklı
uzlaşılarak hep birlikte pizza yemeğe ya da komedi filmine gidilebilir. Son olarak her
halükârda bireyler davranışa dair nedenler ve çıktılar üzerinde anlaşma hâlinde olsa bile,
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bireyler örneğin seçeneklerin değerlendirilmesi hususunda, değerlendirme ölçütleri hakkında
anlaşmazlığa düşebilmektedir. Örneğin yeni bir otomobil satın alımında, uygun fiyat
aralığının ne olduğu, hangi nitelikleri barındırması gerektiği ya da rengi konusunda fikir
ayrılıkları yaşanabilmektedir. Ya da eve alınacak yeni bir televizyonun, ekran, ses, görüntü
özellikleri gibi çeşitli nitelikleri hakkında ebeveynlerin hatta çocukların bu sürece dâhil
olmayı istemesiyle karar süreci uzayabilir ya da çeşitli sorunlar yaşanabilir.

12.6.1. Çatışmaların Çözümlenmesi

Çatışma, aile bireylerinin ihtiyaç ve önceliklerine dair bireyler arasında benzerlik ve
uyuşma olmayan konularda yaşanmaktadır. Aile içerisinde verilen kararlara genellikle
uzlaşım yoluyla ulaşıldığı bilinen bir durumdur. Finansal konular, çatışmaya yol açan
konuların başında gelse bile televizyon ya da ev eşyası tercihleri de aile içerisinde tüketim
sürecini etkiler ve çatışmaya neden olabilmektedir. Bu çatışmanın düzeyini belirleyen etkenler
ise şu şekildedir:

Bireyler arası ihtiyaçlar (Bireyin gruba olan yatırım düzeyi): Ailesi ile
yaşayan birey, ailesinin satın aldıklarını, arkadaşlarıyla birlikte yaşayan bir öğrenciden daha
fazla önemser.

Ürün ilgilenimi ve faydası (Satın alınması düşünülen ürünün bir ihtiyacı
karşılama düzeyi): Kahve içmeyi seven bir aile üyesi için yeni bir kahve makinesi satın
alınması, diğer olası harcamalara nispeten daha önemli bir karardır.

Sorumluluk (Temin ve muhafaza etme, ödemeler vb.): Uzun dönemli
bağlılık gerektiren hususlarda bireyler arasında anlaşmazlık yaşanması ihtimali daha fazladır.
Örneğin, evcil hayvan satın alma konusundaki karar süreci, bakım, ilgi ve sorumluluk
gerektirmesi sebebiyle çatışmalara açık bir süreçtir.

Güç (Bir bireyin diğerleri üzerinde sahip olduğu etkileme gücü): Geleneksel
aile yapısında, erkeğin kadına oranla daha fazla güce sahip olduğu bilinmektedir. Aile
içerisinde alınan kararlarda bir kişinin diğerleri üzerinde sahip olduğu etkiyi kullanması
çatışmalara yol açabileceği gibi, zaman zaman çözüm de getirebilir.
Satın alma sürecinde yaşanan çatışmalarda kimi aile üyeleri problemi görmezden
gelebilir ve sorunun bir şekilde çözümlenmesi ya da çözümlendirilmesi için bekler. Kimi
zaman ise bireyler uzmanlık, zorlayıcılık vb. güç unsurlarını kullanarak çözüme gitmeyi
deneyebilmektedir. Bu şekilde hem karar sürecinin çok fazla uzaması engellenmiş, hem de
bireylerin sahip oldukları nitelikler ve bilgi birikimi ile sonraki satın alımlar için karar verme
rolünü üstlenecek bireyler az çok belirlenmiş olabilmektedir.

12.7. Aile Yaşam Eğrisi

Aile yaşam eğrisi, hedef kitlelerin profillerinin çizilmesi ve pazara yönelik yaşanacak
gelişmelerin tahmin edilmesi için önemli bir araçtır. Ailelerin ihtiyaçlarının ve harcamalarının
zaman içerisinde değişim gösterdiği bilinmektedir. Bu noktada aile yaşam eğrisi, ailenin geliri
ile yapısındaki eğilimler ile gelirine bağlı olarak değişen taleplerini birlikte göz önüne
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almaktadır. Birey yaşlandıkça, ürün ve aktivitelere dair öncelikleri değişme eğilimi gösterir.
Çoğu durumda, en azından emeklilik dönemine kadar birey ve ailenin geliri artış
göstermektedir. Bu nedenle aile, daha fazla satın alır ve tüketebilir. Bunun yanı sıra, erken
yaşlarda yapılan bazı satın alımların, ileriki yaşlarda sıklıkla tekrarlanmasına gerek
olmayabilir. Örneğin, mobilya gibi dayanıklı tüketim mallarının genellikle ancak gerektiği ve
zorunlu olduğu takdirde değiştirildiği bilinmektedir.
Her halükârda yaşam eğrisi basamaklarında ilerledikçe bireylerin ve ailenin yemek,
dayanıklı tüketim malları, gündelik aktiviteler ve diğer hizmetlere dair harcamalarının
değiştiği bir gerçektir. Örneğin, çocuk sahibi olmayan bir ailenin yemek ve tatil masraflarının,
çocuk sahibi olduktan sonra aynı aktivitelere harcadıklarına göre daha fazla olabildiği
gözlemlenmiştir. Aile yaşam eğrisine yönelik pek çok model geliştirilmiş olsa dahi ancak
kadının değişen rolü, alternatif yaşam tarzlarının öne çıkması, çocuk sayısındaki azalma ve
geç çocuk sahibi olan aileler gibi önemli güncel sosyal eğilimleri göz önünde bulunduran
yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Aile yaşam eğrisi modelleri genel olarak, yaş, medeni durum
(evli ya da birlikte yaşayan çiftler), ailede çocuğun olması ya da olmaması ya da çocukların
yaşları gibi nitelikleri göz önünde bulundurur.

Şekil 12.1: Türkiye’de Aile Yaşam Eğrisi

257

Uygulamalar
SATIN ALMA KARARINDA ÇOCUKLARIN ETKİSİ
Çocuklar da aile karar verme sürecinde etkili rol oynayabilmektedir. Gelişen
teknolojiyle yetişen çok daha çabuk birey olma, karar verme ve seçme sorumluluğuna sahip
olan günümüzün çocukları pek çok işletmenin hedeflediği pazar bölümü hâline gelmiştir.
Çocuk pazarı konusunda yapılan araştırma çocukların neredeyse 100’den fazla ürün
kategorisinde satın alma kararlarını önemli oranda etkilediğini göstermektedir. Üstelik
çocuklar sadece kendi harçlıklarını ve harcamalarını değil, anne babalarının harcamalarını da
yönlendirir hâle gelmişlerdir. Bu konuda Türkiye’ye ilişkin yapılan bir araştırmada ailelerin
çocukları ile birlikte yaptığı alışverişlerde harcamaların arttığı üstelik Türk ailesinin
çocuklarının kararlarından daha fazla etkilendiği görülmektedir.
Çocuklara yönelik pazarlama çabalarında görselliğin önemi büyüktür. Ambalajlar
promosyon malzemeleri ve reklamlar bu doğrultuda hazırlanmalıdır. Çocukların
ilgilenimlerinin yüksek olacağı ürünleri ve markaları bulundurmak onları çocukların
erişebileceği raflara yerleştirmek etkili yollardır.
Çocukların yanı sıra 12 – 19 yas grubundaki teenager (onlu yaş grubu) olarak
adlandırılan ve tüketimi sürükleyen gençler günümüzde pazarın en önemli dinamiği hâline
gelmiştir.
Kaynak:
“Pazarlamada
Ailenin
Etkileri”,
Güneş
http://gunesmarketing.blogspot.com.tr/2009/05/pazarlamada-ailenin-etkileri.html, Erişim
02.09.2014.

Aykan,
tarihi:
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Uygulama Soruları
1.
Hem nihai kullanıcıları olarak hem de ailede satın alma kararını etkileme
yönleriyle çocuklara yönelik pazarlama iletişimi stratejileri izleyen markalardan örnekler
veriniz.
2.
Türk ailelerinin, çocuklarının kararlarından daha fazla etkilendiği görüşüne
katılıyor musunuz? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grup, birbirleriyle etkileşim içerisinde çeşitli sosyal ilişkiler kuran bireyler
topluluğudur. Grupları tanımlamak ve sınıflandırmak için, iletişimin sıklığı ve düzenliliği,
grup yapısı ve hiyerarşisi, üyelik durumu, grup büyüklüğü gibi çeşitli özellikler
kullanılmaktadır. Genel olarak gruplar; birincil ve ikincil gruplar, biçimsel ve biçimsel
olmayan gruplar, üye olunan gruplar ve sembolik gruplar olarak sınıflandırılmaktadır.
Danışma gruplarının tüketici davranışları üzerindeki etkisi ve ikna edici gücünü
açıklamak amacıyla sosyal güç kavramı kullanılmaktadır. Sosyal güç, bir grubun veya kişinin,
başka bir grubun veya kişinin davranışlarını değiştirebilme kabiliyetidir.
Danışma gruplarını; üyelik danışma grupları, üye olmak istenilen danışma grupları ve
üye olmaktan kaçınılan danışma grupları olmak üzere üç başlıkta ele alarak inceleriz.
Bireylerin, belirli gruplar ile kendilerini özdeşleştirme ve bu gruplara bağlı olma
davranışının altında genel olarak üç temel ihtiyacın ya da amacın yattığı söylenmektedir.
Bunlar; kişinin, kendisi için faydalı olabilecek bilgileri elde etmesi, belirli hususlarda
ödüllendirilmeyi istemesi ya da cezalandırılmaktan kaçınması, kendi öz-kimliğini inşa etmek,
değiştirmek veya korumak için bir gaye edinme ihtiyacı olarak ifade edilebilir. Bu amaçlar,
danışma gruplarının bireyler üzerinde bilgilendirici, normatif ve değer ifade edici olmak üzere
üç tip etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Aile; değerler, tutumlar, bireyin öz-kimliği ve dolayısıyla satın alma davranışı
üzerindeki etkisiyle tüketici davranışlarının en önemli sosyal yapılarındandır. Ailede satın
alma karar sürecini tam olarak anlayabilmek için uygulamada araştırmacıların hangi aile
üyesinin ya da aile üyelerinin satın alma sürecine nasıl müdahil olduklarını tespit etmeleri
gerekmektedir. Aile içerisinde birden fazla bireyin dâhil olduğu satın alım süreçleri söz
konusu olduğunda, belirli derecede çatışmaların yaşanması olağan bir durumdur. Satın alma
karar sürecinin farklı aşamalarında belirli noktalarda anlaşamayan bireyler arasında satın alım
sürecini de doğrudan etkileyen çatışmalar yaşanabilir. Çatışma, aile bireylerinin ihtiyaç ve
önceliklerine dair bireyler arasında benzerlik ve uyuşma olmayan konularda yaşanmaktadır.
Aile yaşam eğrisi, hedef kitlelerin profillerinin çizilmesi ve pazara yönelik yaşanacak
gelişmelerin tahmin edilmesi için önemli bir araçtır. Ailelerin ihtiyaçlarının ve harcamalarının
zaman içerisinde değişim gösterdiği bilinmektedir. Bu noktada aile yaşam eğrisi, ailenin geliri
ile yapısındaki eğilimler ile gelirine bağlı olarak değişen taleplerini birlikte göz önüne
almaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aile, arkadaşlık, akrabalık niteliği taşıyan grupların dışarısında kalan, bireylerin
zaman zaman iletişim kurduğu, bireyler için daha az önem taşıyan gruplara ne ad verilir?
a) Birincil grup
b) Sembolik grup
c) Ait olmak istenen grup
d) İkincil grup
e) Biçimsel grup
2) Bireylerin daha çok kendi bireysel ihtiyaçlarını tatmin etmek amacı ile oluşturduğu,
iletişimin esnek ve yakın olduğu komşuluk, arkadaşlık özelliğine sahip gruplara ne denir?
a) Üye olmaktan kaçınılan grup
b) Sembolik grup
c) Üye olmak istenen grup
d) Biçimsel grup
e) Biçimsel olmayan grup
3) ___________, bireylerin hali hazırda üyesi olduğu danışma gruplarına denir.
Cinsiyet, etnik köken, yaş grubu gibi çeşitli niteliklere göre ait olunan gruplar da aynı
zamanda bu grupta sınıflandırılır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Üye olmaktan kaçınılan grup
b) Sembolik grup
c) Üye olmak istenen grup
d) Üyelik danışma grubu
e) Biçimsel grup
4) ___________, bireyin ne kadar çaba gösterirse göstersin, ait olma olasılığının
neredeyse hiç mümkün olmadığı gruplardır. Bu gruplara, sevilen sporcular ya da film
yıldızları, bireyler için örnek teşkil eden ve tüketim tercihleri ve davranışları açısından model
alınan kişiler üye olabilirler.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Üye olmaktan kaçınılan grup
b) Sembolik grup
c) Birincil grup
d) Üyelik danışma grubu
e) Biçimsel grup
5) Tüketicilerin belirli bir konudaki kanaatleri ve davranışları üzerinde etkili olmak
amacıyla profesyonel kişi ya da kurumların desteğinin alınması, pazarlamacılar tarafından
kullanılan hangi sosyal güç türüne örnektir?
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a) Meşru güç
b) Özdeşlik gücü
c) Zorlayıcı güç
d) Bilgi gücü
e) Uzmanlık gücü
6) Danışma gruplarının tüketiciler üzerindeki etkilerine ilişkin aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Tüketicilere kendileri, diğer bireyler ya da ürün ve markalar hakkında satın alma
kararlarına yardımcı olacak şekilde bilgi sağlar.
b) Tüketicilere verilen bilgiler genellikle bireyin çevresi ve arkadaşlarının kişisel
deneyimlerine bağlı olarak daha önce kullanmış oldukları ürün ya da markalara dair
tavsiyelere dayanmaktadır.
c) Danışma gruplarının tüketici üzerinde değer ifade edici etkisi
bulunmamaktadır.
d) Tüketicileri normatif olarak etkileyebilir.
e) Tüketicileri normatif olarak etkileyebilmek için ödüllendirebilme veya
cezalandırabilme yetilerine sahip olması gerekir.
7) ___________ bireylerin, üye oldukları grupların değer, tutum ya da davranışlarını
onaylamadığı, olumsuz etkilendikleri gruplardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Biçimsel gruplar
b) Üyelik durumundan vazgeçilen danışma grupları
c) Sembolik gruplar
d) İkincil gruplar
e) Biçimsel olmayan gruplar
8) ___________ bireylerin hakkındaki kanaatleri olumlu olmasına rağmen herhangi
bir üyelik ilişkisinin bulunmadığı ama ait olmak istediği gruplardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Biçimsel gruplar
b) Üyelik durumundan vazgeçilen danışma grupları
c) Sembolik gruplar
d) Üye olmak istenilen danışma grubu
e) Biçimsel olmayan gruplar
9) ___________ bireylerin, grubun dışında yer alan ve gruba bakış açısı olumsuz olan
kişilerin etkisiyle, hakkında olumsuz kanaatler taşıdığı ve üyesi olmaktan ya da birlikte
anılmaktan dahi kaçındığı gruplardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Biçimsel gruplar
b) Üyelik durumundan vazgeçilen danışma grupları
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c) Üye olmaktan kaçınılan danışma grubu
d) Üye olmak istenilen danışma grubu
e) Biçimsel olmayan gruplar
10)

i. Bilgi Toplayanlar
ii. Etkileyenler
iii. Kullananlar
iv. Tarafsızlar
Yukarıdakilerden hangileri satın alma kararında aile bireylerinin üstlendikleri roller
arasında yer alır?
a) i, iv
b) i, ii, iii
c) i, ii, iv
d) i, iii
e) i, iii, iv

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) d, 4) b, 5) e, 6) c, 7) b, 8) d, 9) c, 10) b

263

13. KİŞİSEL ETKİLER VE FİKİR LİDERLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. KİŞİSEL ETKİLER VE FİKİR LİDERLERİ
13.1. Ağızdan Ağıza İletişim Süreci
13.1.1. Çevrimiçi Sosyal Ağlar
13.1.2. Viral Pazarlama
13.2. Ağızdan Ağıza İletişimin Etkinliği ve Ölçümlenmesi
13.3. Kişisel Etkiler
13.4. Ağızdan Ağıza İletişim ve Fikir Liderliğinin Gerçekleştiği Durumlar
13.4.1. Fikir Liderlerini Etkilemek İçin Uygulamada Başvurulan Yollar
13.4.2. Fikir Liderleri, Pazar Uzmanları ve Diğer Tüketici Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
Açıklayınız.
3.

Viral pazarlama denildiğinde ne anlıyorsunuz? Anlatınız.
Ağızdan ağıza iletişimin en etkili olduğu ürün/ürün grupları neler olabilir?
Fikir lideri ve Pazar uzmanı kavramları size ne ifade eder? Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ağızdan ağıza iletişim
süreci

Ağızdan ağıza iletişim kavramını
stratejik bakış açısıyla
yorumlamaya yardımcı olmak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Ağızdan ağıza
iletişimin etkinliği ve
ölçümlenmesi

Ağızdan ağıza iletişim, ölçülmesi
ve ilgili konularda detaylı bilgi
sahibi olmak

Süreç hakkında araştırma ve
tartışma yolu ile
edinilecektir.

Kişisel etkiler

Pazarlamada kişisel etkilerim
önemini anlamak

Konuyu, çeşitli örnekleri ile
birlikte tartışmak vasıtasıyla
elde edilecektir.

Ağızdan ağıza iletişim
ve fikir liderliğinin
gerçekleştiği durumlar

Fikir liderliği hakkında detaylı
bilgi sahibi olmak

İlgili konuyu, çeşitli örnekler
ile incelemek vasıtasıyla
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•Sosyal ağlar
•Viral pazarlama
•Fikir liderliği
•Pazar uzmanlığı
•Ağızdan ağıza iletişim
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Giriş
Ağızdan ağıza iletişimin geniş alanlara nüfuz etme özelliği ve ikna edici yönü,
uygulamada markalar ve firmalar tarafından tercih edilme durumu üzerinde büyük bir role
sahip olmaktadır. Kitlesel iletişim araçları marka bilinirliği yaratmak konusunda önemli bir
mecra iken bireysel kanallar vasıtasıyla gerçekleşen ağızdan ağıza iletişim, satın alma karar
sürecinin değerlendirme ve adaptasyon gibi daha ileriki süreçleri için önemli bir bilgi kaynağı
olabilmektedir.
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13.1. Ağızdan Ağıza İletişim Süreci

Tüketiciler olarak bireyler, yeni ürünler, markalar ve/veya perakendeciler hakkında
sahip oldukları bilgileri; çevre, arkadaş grubu ya da diğer sosyal gruplar vasıtasıyla iki temel
yoldan edinmektedirler. İlk olarak birey, diğer bireyleri çeşitli mamul ve hizmetleri
kullanırken gözlemlemek ya da onlara katılmak yolu ile deneyim kazanmaktadır. İkinci olarak
da diğerlerinin tavsiyesine ya da bilgisine başvurma yoluyla ürünler hakkında bilgi sahibi
olmaktadır. Bu ikinci durumda, söz konusu kazanımlar ağızdan ağıza iletişim vasıtasıyla
edinilenlerdir. Yani ağızdan ağıza iletişim, bireylerin diğer bireyler ile sözlü şekilde (yüz
yüze, telefon ve internet yolu ile) gerçekleştirdikleri bilgi paylaşımıdır. Bu paylaşımlar, kimi
zaman tüketiciler ve kendi deneyimleri kaynaklı olmakla birlikte, kimi zaman ise işletmeler
ya da reklamverenler tarafından belirli bir amaca yönelik olarak da başlatılabilmektedir.
Gazete, dergi, televizyon gibi kitlesel iletişim mecralarının daha hâkim olduğuna dair
kanaatler olsa dahi, dünya üzerinde pek çok bilgi bireyler aracılığıyla ve bireyler arasında
biçimsel olmayan etkileşimler sonucu iletilmektedir. Bireyler, bildikleri, tanıdıkları ya da
doğrudan iletişim hâlinde bulundukları insanlar tarafından iletilen bu bilgileri daha güvenilir
bulma eğilimindedirler. Kimi zaman yakın çevreden gelen tavsiye içeren bilgiler, birey
üzerinde oluşması muhtemel sosyal baskı ile birlikte bireyin uyum davranışı göstermesine de
neden olabilmektedir. Ağızdan ağıza iletişimin öneminin artmasındaki bir diğer etken ise,
insanların kuruluşlara ve markalara olan ya da reklamın kullanımına ilişkin inancının ve
güveninin azalma eğilimi göstermesidir. Artık bireyler, firmaların tutundurma amaçlı yapmış
oldukları eylemlerden daha fazla, diğer bireyler ya da kullanıcıların deneyimlerine önem
vermektedirler.
Forumlar, bloglar, kurumsal internet siteleri gibi sanal ortamlar ve e-posta ile
tüketiciler, iyi ya da kötü deneyimlerini anında diğerleriyle paylaşabilmektedir. Bu gibi
ortamlar, firmaların da müşterilerine dair bilgi edinecekleri ve hizmetlerine yönelik geri dönüş
alabilecekleri olanaklar sunar. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için ise, bütçe ve zaman
kısıtları gibi nedenlerle gerçekleştiremeyecekleri pazarlama iletişimi çabaları için, internet ve
ağızdan ağıza pazarlama, alternatif ve doğru şekilde uygulandığında kazançlı bir seçim
olmaktadır. Bunun yanı sıra, doktor, diş hekimi, avukat vb. meslek sahipleri için ağızdan
ağıza yayılarak biçimlenen profesyonel imaj oldukça önemli olmaktadır. Eğlence sektörü gibi
bazı iş alanlarında da firma ya da kişilerin başarısı, bu şekilde yayılacak olumlu referanslar ile
yakından ilişkilidir. Çünkü hizmetlere dair bu tür bir iletişim, firmalar açısından daha az
maliyetli ve daha faydalı bir tercih olacaktır.
Ağızdan ağıza iletişimin, ürün ve markalara dair bilinirliği artırdığı; tüketicilerin
beklentileri, algıları, tutumları, niyetleri ve tüketim davranışları üzerinde etkili olduğu
bilinmektedir. Ancak bu etki her zaman olumlu yönde gerçekleşmemektedir. Olumsuz
ağızdan ağıza iletişimin, bazı durumlarda olumlu mesajlardan daha hızlı yayıldığı ve daha
etkili olduğu söylenmektedir. Satın alım sonrası şikâyetçi olan bir tüketici, kendi fikrini
genellikle memnuniyet duyan bir tüketiciden daha fazla beyan etme eğiliminde olabilir.
Çünkü olumsuz deneyimler, ağızdan ağıza iletişimi yönlendiren güçlü bir faktördür. Ya da
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satın almayı düşündüğü bir ürüne dair araştırma yapan bir tüketici, ürün hakkındaki olumlu
yorumlara nazaran olumsuz yorumlara daha çok önem verebilir.
Tüketici, belirli bir marka hakkında yakın çevresinden ne kadar olumlu yönde
istihbarat alıyor ise o ürünü benimsemeye o derecede yaklaşacaktır. Diğerlerinin fikirleri,
belirli durumlarda kişinin kendi algılarından çok daha güçlü olabilmektedir. Bireyler arasında
ürün ve markalara dair paylaşımları tetikleyen bazı etmenler ise şu şekildedir:

Bireyin belirli bir ürün kategorisine ya da aktiviteye dair yüksek ilgilenimi
olabilir ve bunun hakkında konuşmaktan keyif alabilir. Örneğin, futbol fanatikleri ya da
modayla ilgilenenler ortak ilgi alanlarına dair sohbetler açmaya ya da bu sohbetlere katılmaya
eğilim gösterebilirler.

Birey, bir ürün hakkında sahip olduğu bilgileri ya da bilgi düzeyini
göstermek amacıyla bu tür iletişimde bulunabilir. Bu yönüyle, bireyin egosunu tatmin etmeye
yönelik bir işlevi olması da mümkündür.

Birey, bu tür konuşmaları belirli bir birey ya da topluluğu önemsediği için
yapma ihtiyacı duyabilir. Yakın arkadaşının satın alacağı ürüne dair birey, arkadaşı için neyin
iyi olacağına yönelik fikirlerini belirtmek isteyebilir.

Gerçekleştirilen bir satın alım sonrası, yapılmış olan alışverişin akılcı olup
olmadığına dair bireyin kaygısını gidermesinin bir yolu da, durum hakkında diğer bireyler ile
paylaşımda bulunmasıdır.
Ağızdan ağıza iletişim genellikle doğal olarak gelişen bir süreç olsa dahi günümüzde
firmalar bu konuda proaktif bir yaklaşım benimseyerek ağızdan ağıza iletişimi başlatmak ve
istenen şekilde yönetmek amaçlı girişimlerde bulunmaktadırlar. İnsanlar üzerinde etkili ve
onların model almak isteyecekleri ünlü ya da ünlü olmayan kişiler vasıtasıyla bu iletişimin
tohumları atılabilmektedir. Firmaların tercih ettikleri bu stratejiye Vızıltılı pazarlama (Buzz
marketing) adı da verilmektedir. Ağızdan ağıza iletişim firmaların pazarlama stratejileri
açısından bakıldığında; gerçekleştiği ortamlar, katılımcılar ya da durumsal faktörlere bağlı
olarak uygulamada çeşitli kavramlarla birlikte anılmaktadır. Viral pazarlama ve sanal ortamda
oluşturulan sosyal bağlantılarını kapsayan çevrimiçi sosyal ağ kavramları bunlardan
birkaçıdır.

13.1.1. Çevrimiçi Sosyal Ağlar

Sanal topluluklar ve sosyal ağlar, son yıllarda hayatımıza daha da fazla dâhil olmaya
başlamıştır. Çevrimiçi sosyal ağlar, insanların, fikirlerini paylaştıkları, sosyalleştikleri ve bilgi
alışverişinde bulundukları internet topluluklarıdır. Sosyal ağlar; kişisel bloglar, video
paylaşım siteleri, Facebook, Twitter, Linkedin ve diğer sosyal ağ siteleri, sanal dünyalar
(Second Life vb.) gibi çeşitli mecraları kapsamaktadır. Tüketiciden tüketiciye ve işletmeden
tüketiciye doğru gerçekleşen iletişime yeni bir şekil kazandıran bu durum, pazarlama alanında
yeni fırsatlar sunmaktadır. Firmalar, ürünlerini tutundurmak ve tüketiciler ile daha yakın
ilişkiler kurmak amacıyla sosyal ağların bu gücünü kullanmaktadır. Mesajın tek yönlü olarak
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iletildiği geleneksel reklam stratejilerine nazaran, tüketicilerin günlük hayatlarına ve
diyaloglarına dâhil olmak farklı bir etki yaratabilmektedir. Ancak bu alanda var olmak isteyen
firma ya da kişilerin, söz konusu çabalarının sonucu kazanımlarının ölçülmesinin ve içeriğin,
kullanıcının inisiyatifinde olmasından dolayı faaliyetler üzerinde kontrol sağlamanın zorluğu
nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği söylenmektedir. Çünkü bu ortamlardaki bilgi akış hızı ve
devinimi oldukça yüksektir.

13.1.2. Viral Pazarlama
Viral pazarlama, herhangi bir firma tarafından üretilen ürünlerin dolaylı ya da
doğrudan şekilde tüketiciler tarafından satılmasını sağlamayı ifade eden stratejilere verilen
isimdir. Örneğin, e-postaların kolayca bu dönüşümü sağlayabilmesi sebebiyle bu strateji web
için uygun ve anlamlıdır. Günümüzde tüketicilerin firma kaynaklı aracılar dışında çevresi ya
da ailesinden edindiği tavsiyeler ve bilgiler, tüketicilerin satın alma sürecini
yönlendirmektedir. Çünkü tüketiciler, bu tür kaynaklara daha fazla güven duymaktadır. Bir
topluluk içerisinde hızlı yayılan bu tür bilgiler, o toplulukla ilişkili bireyler için daha fazla
güvenilir olabilmektedir. Örneğin firma iletmek istediği mesajı, ilgi çekici bir video ile video
paylaşım siteleri vasıtasıyla potansiyel müşterilerine ulaştırabilir. Bireyler arası bu
paylaşımlar, ayrıca firmanın iletmek istediği mesajın çok daha fazla sayıda kişiye, daha yakın
bağlantılar vasıtasıyla ulaştırılmasını sağlar. Bankalar, havayolları vb. birçok firma bu
yöntemi tercih etmektedir. Bu firmalar, reklam ajanslarının hizmetleri doğrultusunda, bu gibi
çeşitli sosyal ortamlarda yayılabilecek nitelikte ilginç, dikkat çekici, konunun ya da verilmek
istenen mesajın ana fikrini yakalayan haber ve videolar hazırlayarak kullanıcıların
paylaşımına sunmaktadır.
Viral pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama nosyonuna sahip olmakla birlikte iki terim
arasında bazı farklar mevcuttur. Bir görüşe göre ağızdan ağıza pazarlama, tüketici deneyimine
dayanır yani oluşum süreci açısından organik ve bireyler arasında gelişen bir etkileşim
türüdür. Viral pazarlama ise firma kaynaklı bir çaba sonucu başlatılan ve yayılan bir etkileşim
süreci içerir yani dış kaynaklıdır. Viral pazarlama, çok hızlı şekilde yayılan ve mecra olarak
genelde web kaynaklı olarak gelişen bir iletişim çabasıdır. Ayrıca ağızdan ağıza pazarlama ile
ulaşılabilecek olan sayının çok daha üstünde kişiye söz konusu mesajın iletilebilmesi olasıdır.
Ayrıca söz konusu mesajın hedeflenen kitleye daha kolay ulaşması açısından viral pazarlama
önemli avantajlara sahiptir. Viral reklamlar ile internet kullanan genç kitlelere daha kolay,
daha hızlı, daha etkin ve daha düşük maliyetle ulaşma imkânı bulunmuş olunur.

13.2. Ağızdan Ağıza İletişimin Etkinliği ve Ölçümlenmesi

İletişim süreci mesajın kaynağı ya da alıcı tarafından başlatılabildiği gibi, tek ya da iki
yönlü etkileşim içerebilmektedir:

Mesaj kaynağı tarafından başlatılan ve tek yönlü gerçekleşen iletişim, bir
pazarlama çabasını içeren ve/veya daha önce ürünü kullanmış olan kişi tarafından tüketicilere
yönelik olarak başlatılan her türlü durumu kapsar. Örneğin kişi bir arkadaşının, kullandığı
çamaşır makinesinin performansı hakkındaki olumlu yorumlarına dayanarak aynı markayı
satın aldığını söyleyebilir.
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Alıcı tarafından başlatılan ve tek yönlü gerçekleşen iletişim, alıcının söz
konusu bilgiye ulaşmak için çaba harcamasını ifade eder. Örneğin tüketici, satış elemanına
hangi ürünü tavsiye ettiğini öğrenmek amacıyla danışabilir.

Mesaj kaynağı tarafından başlatılan ve iki yönlü olarak gerçekleşen iletişime,
ilk örnekte olduğu gibi bir arkadaşının tavsiyesini dinleyerek, pahada ağır belirli bir markayı
satın almayı düşünen kişi örnek olarak gösterilebilir. Çünkü o kişi ürünün performansına
inanmıştır. Bu durumda tavsiye eden kişi ise kendini iyi hisseder ve pahalı bir ürünü satın
almış olduğundan dolayı duyduğu kaygının azaldığını söyleyebilir.

Alıcı tarafından başlatılan ve iki yönlü gerçekleşen iletişime ise bir kişinin,
arkadaşından ona ait antika objelerden oluşan koleksiyonunu göstermesini istemesi örnek
olarak verilebilir. Kişiler, konu hakkında ilgileri doğrultusunda fikirlerini ve yorumlarını
karşılıklı paylaşabilirler.
Çok yönlü olarak gerçekleşen bu iletişimlere dair etkinliğin ölçümlenmesi ise zor bir
süreçtir. Bireyler arasındaki bu bilgi alışverişi çok hızlı olarak gerçekleşebilmektedir.
Özellikle bireylerin aşina olmadığı ve deneyimlemediği durumlar ve ürünler söz konusu ise
ağızdan ağıza iletişimin etkisi daha fazla olabilmektedir. Bu ürün, henüz piyasaya sürülmüş
yeni bir ürün olabileceği gibi teknolojik açıdan karmaşık bir ürün de olabilir. Örneğin bir
kişinin, evinin ısınma ihtiyacını karşılamak için güneş paneli sistemlerini satın alma niyetine
dair en güçlü belirleyicinin, söz konusu sistemleri kullanan tanıdıkları ya da yakınlarının
varlığı ya da bu kişilerin sayısı olduğu tespit edilmiştir. Otomobil satın alacak olan kimse, pek
çok bilgi kaynağından bilgi toplayarak değerleme sürecine girer. Ancak güvendiği yakın bir
arkadaşının otomobil markasına ilişkin olumsuz tecrübesini veya yaklaşımını aktarmasının,
otomobil satın alacak olan kişinin karar sürecini oldukça etkileyeceği açıktır. Hizmet gibi
soyut ürünlerde ağızdan ağıza iletişiminin etkisinin daha fazla olması beklenir.
Ağızdan ağıza iletişimin etkinliği üzerinde;


Ürünün ve gerçekleşen satın alma davranışının görünür olması,


Ürünün ayırt edilebilirliği ve belirli bir kişi, topluluk ya da yaşam tarzı ile
ilişkilendirilebilmesi,

Ürünün nispeten yeni bir ürün olması ve tüketicilerin söz konusu ürün
hakkında yerleşmiş herhangi bir fikrinin olmaması,

Ürünün söz konusu danışma grubuna ait normlar ve inanç sistemi açısından
önemli olmasının farklı düzeylerde etkili olduğu söylenebilir.
Ağızdan ağıza iletişimin etkinliğinin ölçümlenmesi ise firmalar açısından gerekli bir
süreçtir. Firmalar, olumlu ya da olumsuz gelişebilen bu tür iletişimlerin kaynağını ve etkisini
görmek ister. Firma, tüketicilerin nerelerden bilgi edindiklerini ve bu bilgi kaynaklarının da
bu fikirlere nasıl ulaştığını takip edebilir. Tüketiciler ile daha yakından iletişim kurularak
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edinilen bilgilerin hangi aşamada firma için olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğuracak
etkilere neden olduğu anlaşılabilir. Bu noktada bireysel olarak firmaya yardımcı olan
tüketicilerin ödüllendirilmesi ve olumlu yönde oluşturulması düşünülen iletişimin
geliştirilmesi sağlanabilir. Ağızdan ağıza iletişim işletmeler tarafından kesinlikle göz ardı
edilmemesi ve iyi yönetilmesi gereken çok önemli bir rekabet aracı hâline de gelmiştir.

13.3. Kişisel Etkiler

Her tüketici satın almış olduğu ürünler hakkında çevresi ile bir şeyler paylaşmaktadır.
Bu paylaşımları yaparken her tüketici diğer tüketiciler üzerinde farklı etkiler
oluşturabilmektedir. Bu etkiler neticesinde diğer kişi ve/veya gruplar yönlendirilebilmektedir.
Tüketim açısından diğer bireyler üzerinde en fazla yönlendirici ve etkili olan kişiler “fikir
lideri” olarak isimlendirilmektedir. Fikir liderleri, aktif olarak, herhangi bir ürün ya da marka
ile ilgili bilgiyi edinir, süzgeçten geçirir, yorumlar ve aile, arkadaş, iş çevresi vb. ortamlarda
diğerleriyle paylaşırlar. Bir bireyin kitle iletişim araçları ya da diğer şekillerde edinmiş olduğu
bilgiyi, diğerlerine aktarmasını içeren bu süreç iletişimde iki aşamalı (çok aşamalı) akış
süreci olarak tanımlanmaktadır. Doğrudan ve çok aşamalı akış süreçleri Şekil 13.1’de
gösterilmiştir. Görüldüğü üzere fikir liderleri aracı görevi görmekte ve süreci
yönlendirmektedir. Ayrıca fikir lideri olamayan kesim ise bu kişilerden bilgilendirme talep
eder ve onlara geribildirim sağlar. Benzer şekilde, fikir liderleri takipçilerden olduğu kadar,
diğer fikir liderlerinden bilgi edinebilirler. Sosyal medya, buna örnek olarak gösterilebilecek
popüler bir mecradır.

Şekil 13.1: Kitlesel İletişimde Bilgi Akışı
Fikir liderleri bilgilendirici oldukları kadar, tüketici açısından ikna edici ve
onaylayıcıdırlar. Bu kişiler özellikle belirli bir konu ya da konularda uzman olan ve bilgisine
274

güvenilen kişilerdir. Bu uzmanlık alanı, kişinin güvenilirliğini ve iletişim sürecinin etkinliğini
de belirler. Örneğin, Serena Williams spor ürünleri için önemli bir referans unsuru
olabilirken, bilgisayar, teknoloji gibi ürün kategorilerinde fikir lideri olma vasfı yoktur. Fikir
liderleri, genellikle bu türlü iletişimler içerisinde yer almak için motive olmuş kişilerdir.
Çünkü diğerleri ile fikirlerini paylaşmak ve ürünler hakkındaki bilgisini göstermek isteyen
fikir liderleri, bireysel olarak da bu durumdan tatmin elde ederler. Aynı zamanda, tavsiye
vermek, tavsiye veren kişi olmak bir itibar unsurudur. Bu nedenle bu kişiler, söz konusu
ürünler hakkında en güncel bilgiye sahip olmaları gerektiği konusunda sorumluluk hisseder
ve kendilerini geliştirmek amacıyla çaba gösterirler.

13.4. Ağızdan Ağıza İletişim ve Fikir Liderliğinin Gerçekleştiği
Durumlar
Herhangi bir grup içerisinde bilgi alışverişi, ağızdan ağıza iletişim vasıtasıyla
doğrudan olarak (1) bir bireyin diğerinden bilgi talep etmesi ya da (2) bir bireyin bilgi
paylaşımını gönüllü olarak yapması ile gerçekleşir. Bunun yanı sıra bu etkileşim, bireylerin
birbirlerini gözlemlemesi yolu ile dolaylı olarak da gerçekleşebilmektedir. Örneğin, bir birey
aşina olmadığı bir ürün kategorisine, ses sistemleri, kayak ekipmanı, motorbisiklet vb., dair
kendisi için önemli olan bir satın alım yapmayı düşünebilir. Bu noktada kişinin hangi marka
ya da hangi modeli satın alacağına dair karar vermesi gerekmektedir. Kişi, bu ürün hakkında
bilgisine inandığı ve güvendiği kişilerin tavsiyesini almak isteyebilir. Bu durumda tavsiyesi
alınacak kişi, o tüketici için fikir lideridir. Bireylerin fikir liderliğine ihtiyaç duyma durumları
ya da olasılıklarına göre sınıflandırma Şekil 13.2’de gösterildiği gibidir.

Şekil 13.2: Fikir Liderliğine İhtiyaç Duyulması Durumu/Olasılığı
Buna göre örneğin bireyin ürün/satın alma ilgilenimi yüksek ve ürüne dair bilgisi
düşük ise fikir liderliğine ihtiyaç duyma olasılığı da yüksek olmaktadır. Ancak ilgilenimi
düşük, ürün bilgisi de yeterli derecede ise fikir liderliğine ihtiyaç duyma olasılığı nispeten
düşük olmaktadır.

275

13.4.1. Fikir Liderlerini Etkilemek İçin Uygulamada Başvurulan
Yollar
Firmalar ya da kişiler, belirli bir iletişim amacına yönelik fikir liderlerini kullanmak
amacıyla çeşitli yollara başvurmaktadır. Bu durum, fikir liderlerinin belirlenmesi, seçilmesi,
tüketiciler için referans noktası olacak şekilde iletişim sürecinde kullanımını içeren bir süreç
ile ifade edilebilmektedir:
i. Fikir Liderlerinin Hedeflenmesi
Tüketiciler üzerindeki potansiyel etkileri ve pazarla ilgili bilgilerin hem arayıcıları
hem de sağlayıcıları olmaları sebebiyle firmalar fikir liderlerini belirlemek ve hedeflemek
konusunda çeşitli stratejiler izlemektedir. Hatta pek çok reklam içeriği, özellikle yüksek
oranda teknik bilgi barındıran reklam mesajları ortalama tüketiciden çok, öncelikli olarak bu
etkileyici kişileri hedef alır. Bu kişiler, uzman oldukları konu hakkında görüşlerini
paylaşmaları amacıyla kendilerine belirli bir bedel ödenen profesyonel tüketiciler ve fikirlerini
gönüllü olarak paylaşan tüketici fikir liderleri olarak ayrı şekilde sınıflandırılır. Profesyonel
tüketiciler, reklamlarda kullanılan uzmanlar, doktorlar, bilim insanları vb., belki de firmalar
için hedeflenmesi en kolay olanıdır, çünkü bunu bir iş olarak ele alırlar. Tüketici fikir liderleri
ise firma açısından belirlenmesi ve hedeflenmesi daha zor olan kesimdir. Firmalar bu amaçla
geniş kapsamlı keşfedici pazar araştırmaları yürütebilir, tüketicilerin bu konuda kendilerini
değerlendirmelerini talep edebilirler. Bu şekilde fikir liderliği vasfına sahip bireylere ulaşmak
mümkün olacaktır.
ii. Pazarlama İletişiminde Fikir Liderlerinin Kullanılması
Fikir liderlerinin iletişim sürecindeki etkisini, sahip oldukları uzmanlık gücü ve ürün
kategorisiyle olan ilişkiler belirler. Ancak kimi zaman reklam mesajlarını vermek için
firmalar, sadece uzmanlık gücünü kullanmayı, örneğin reklamlarında gerçekten alanında
uzman söz konusu kişinin yerine, o kişiymiş gibi davranan profesyoneller ya da oyuncuların
yer almasını da seçebilirler. Her halükârda günümüz pazarlamacıları, tüketicilerin etkileşim
içerisinde olduğu her ortamı, sanal mecraları, bloglar ve sosyal medyayı takip etmek ve ürün
geliştirirken ve bunu tüketiciye sunarken, tüketiciden aldıkları geri bildirimi dikkate almalıdır.
Bu şekilde, tüketiciler ve özellikle de kilit roldeki fikir liderlerinin iletişimde aktif rol alması
sağlanabilir. Sosyal medyada aktif olarak yer alan ve sıklıkla takip edilen kişiler, bu
yönleriyle etkin fikir liderleri olabilirler.
Örneğin, markalı ürünlerin çeşitli medya ortamlarına bilinçli şekilde yerleştirilmesi
olarak tanımlayabileceğimiz ürün yerleştirme uygulamaları, bu yönüyle, ürünü kullanırken
gösterilen kişi ile izleyiciler arasında var olan etkileşimden de faydalanmayı amaçlar.
Sevdikleri ve gündelik hayatta örnek aldıkları oyuncuların yer aldığı çeşitli dizi, film ya da
programların içerisine yerleştirilen markalar, seyircinin marka ile olan ilişkisini
güçlendirebilmekte ve markaya yönelik olumlu tutumları pekiştirebilmektedir. Sonuç olarak,
reklamverenler markalarının başarılı projelerde yer aldığını, konuşulduğunu ve sevildiğini
görmek istemektedirler. Ülkemizde bu tür ürün yerleştirme uygulamalarıyla sıklıkla
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karşılaşılmaktadır. Ürün yerleştirme uygulamalarının en önemli avantajı, gardını almamış
olan tüketicilere gizli reklam uygulamasının yapılmasıdır. Geleneksel reklamda izleyenler
sunulanın reklam olduğunun farkında iken, ürün yerleştirme uygulamasında böyle bir
farkındalık yoktur.
iii. Fikir Liderlerinin Tüketicilere Referans Gösterilmesi
Firmalar, satın alma kararlarını yönlendirmek amacıyla, tüketicileri, bilgi sahibi bir
fikir liderine danışmaları ve bu konuda talepkâr olmaları konusunda yönlendirebilir. Örneğin,
reçeteli ilaçların neredeyse hepsinde daha kapsamlı soru ve sorunları için tüketiciler,
uzmanlara yönlendirilirler. Bu uygulamanın, diğer ürün kategorilerinde de, özellikle satış
sonrası destek amacıyla kullanımının firma açısından dolaylı ve doğrudan olumlu sonuçlar
doğuracağı ve tüketicinin bir sonraki tercihine etki edeceği gerçeği yadsınamaz. Satın alma
karar sürecinde böyle bir yardım alan tüketici, az ya da çok ama olumlu yönde etkilenmiş
olmaktadır.

13.4.2. Fikir Liderleri, Pazar Uzmanları ve Diğer Tüketici Türleri

Fikir liderleri, daha önce bahsedilen özelliklerinin yanı sıra, söz konusu ürünü
kullanmış ya da kullanmamış olan tüketiciler olabilmektedirler. Bir ürünü ilk satın alanlardan
olan yenilikçi tüketiciler olarak da anılan grup, diğer kişiler için fikir liderliği yapan tüketici
ya da tüketici grupları arasında yer alabilir. Bu grupta yer alan fikir liderleri yenilikçi
iletişimciler olarak isimlendirilmektedir. Aynı zamanda fikir liderleri, fikir arayışında da
olabilirler. Bu davranış, kişisel olarak sahip oldukları bilgi düzeyini ve kapsamını
genişletmeleri için de gerekli bir süreçtir. Bir başka grup olan kapı tutucular ise fikir
liderlerinden bazı yönleriyle ayrılmaktadır. Bu kişiler, fikirleri ortaya atan ve tüketiciyle
tanıştıran, söz konusu bilgiyle tüketiciyi buluşturan fakat tüketiciyi etkileme yeteneğine sahip
olmayan kişi ya da topluluklardır.
Pazar uzmanları ise fikir liderlerinden farklı olarak daha fazla sayıda ürün ya da
markaya dair bilgi sahibi olan, alışveriş ortamları, genel olarak pazar ve firmalar hakkında
uzman olan kişilerdir. Yani pazar uzmanlığı, fikir liderliğinin özel bir türüdür. Tüketicinin
bilmek istediği tüm bilgileri, belirli bir çerçevede, ürün kalitesi, satışları, fiyatlar, ürünün
bulunurluğu, mağaza personeli ve diğer özellikleriyle pazarı açıklama kapasitesine sahip
kişilerdir. Sanal ortamda bu türlü bir iletişim gerçekleştiren pazar uzmanları da etkileşimin
gerçekleştiği ortam itibariyle e-etkileyiciler olarak isimlendirilebilmektedir. Bu kişiler, sanal
mecralarda aktif ve etkin bireyler olma vasıflarıyla, diğerlerinin tüketim alışkanlıkları
üzerinde çeşitli derecelerde etkiye sahip olabilmektedirler.
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Uygulamalar
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Uzmanların çoğu, bilinçli tüketici sayısının oldukça az olduğu görüşündedir. Otomotiv
sektöründe ne istediğini bilen ve şirketi yönlendirebilecek tüketici kitlesi yüzde 5’i geçmez.
Satışçılar ise nedense bu yüzde 5’in isteklerini daha fazla dikkate almaya çalışır. Yüzde 95’lik
kesimi ise görmezden gelirler.”
İnovasyon konusunda önde gelen gurulardan Clayton Christensen, geleceği hayal
etmenin müşterilerin çoğunun iyi yapabildiği bir şey olmadığını söylüyor. Kimi uzman ise bu
konuya tersinden bakıyor ve bilinçli tüketicinin önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyor.
İnovasyon konusunda yazdığı makaleler ve kitaplarla tanınan Michael Schrage,
bilinçli ve ne istediğini bilen tüketicilerin, önemli inovasyonların oluşmasına yardımcı
olduğunu söylüyor. Bu nedenle bu kitleyi dinlemenin önemine değiniyor. Bu konuda başarılı
olmuş az sayıda şirket olmasına rağmen bu şirketlerin önemli gelişmelere imza attıklarına da
dikkat çekiyor ve ekliyor: “Örneğin Procter&Gamble, Japonya’daki annelerin bebek bezi
konusunda dünyanın geri kalanına oranla daha bilinçli olduğunu keşfetti. En fazla talep
onlardan geliyordu. Bebeklerinin cildinin ilk günkü gibi ve yıpranmamış olması onlar için çok
önemliydi. Bu tüketici kitlesi, P&G’nin Pampers markalı bebek bezlerini, tüm dünyada
değiştirmesine ve daha başarılı olmasına yardımcı oldu. Pampers’ın değişmesini diğer
tüketiciler talep etmemişti. Ancak talep eden bilinçli tüketiciler sayesinde tüm dünya bu
üründen daha fazla memnun kaldı.”
Henry Ford, “Müşterilerime ne istediklerini sormuş olsaydım benden hızlı bir at
isterlerdi” diyerek olaya başka bir boyut kazandırıyor. Aslında günümüzde pek çok yönetici
bilinçli tüketiciye yönelik belirli bir strateji geliştirmeyi çok önemli bulmuyor.
Harvard Business Review’da yayınlanan ve 640 yönetici üzerinde yapılan bir
araştırmaya göre yöneticilerin yüzde 82’si, bilinçli ya da fanatik tüketiciyi markayı
geliştirmek ya da satışları artırmak için nasıl kullanacağını bilmiyor.
Kaynak: “Bilinçli tüketici peşinde”, http://www.capital.com.tr/bilincli-tuketici-pesindehaberler/22454.aspx, Erişim tarihi: 05.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Yukarıdaki yazıdan da hareketle, bilinçli ve belirli bir çevreyi
yönlendirebilen ya da etkileyen tüketicilerin pazarlamacılar açısından önemi ne olabilir?
Anlatınız.
2.
Tartışınız.

Siz bilinçli tüketicilerin sayıca çok az olduklarına inanıyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ağızdan ağıza iletişimin, ürün ve markalara dair bilinirliği artırdığı; tüketicilerin
beklentileri, algıları, tutumları, niyetleri ve tüketim davranışları üzerinde etkili olduğu
bilinmektedir. Ağızdan ağıza iletişim genellikle doğal olarak gelişen bir süreç olsa dahi
günümüzde firmalar bu konuda proaktif bir yaklaşım benimseyerek ağızdan ağıza iletişimi
başlatmak ve istenen şekilde yönetmek amaçlı girişimlerde bulunmaktadırlar. İnsanlar
üzerinde etkili ve onların model almak isteyecekleri ünlü ya da ünlü olmayan kişiler
vasıtasıyla bu iletişimin tohumları atılabilmektedir. Firmaların tercih ettikleri bu stratejiye
vızıltılı pazarlama (Buzz marketing) adı da verilmektedir.
Her tüketici satın almış olduğu ürünler hakkında çevresi ile bir şeyler paylaşmaktadır.
Bu paylaşımları yaparken her tüketici diğer tüketiciler üzerinde farklı etkiler
oluşturabilmektedir. Bu etkiler neticesinde diğer kişi ve/veya gruplar yönlendirilebilmektedir.
Tüketim açısından diğer bireyler üzerinde en fazla yönlendirici ve etkili olan kişiler “fikir
lideri” olarak isimlendirilmektedir. Fikir liderleri, aktif olarak, herhangi bir ürün ya da marka
ile ilgili bilgiyi edinir, süzgeçten geçirir, yorumlar ve aile, arkadaş, iş çevresi vb. ortamlarda
diğerleriyle paylaşırlar.
Fikir liderleri bilgilendirici oldukları kadar, tüketici açısından ikna edici ve
onaylayıcıdırlar. Bu kişiler özellikle belirli bir konu ya da konularda uzman olan ve bilgisine
güvenilen kişilerdir. Bu uzmanlık alanı, kişinin güvenilirliğini ve iletişim sürecinin etkinliğini
de belirler.
Herhangi bir grup içerisinde bilgi alışverişi, ağızdan ağıza iletişim vasıtasıyla
doğrudan olarak (1) bir bireyin diğerinden bilgi talep etmesi ya da (2) bir bireyin bilgi
paylaşımını gönüllü olarak yapması ile gerçekleşir. Bunun yanı sıra bu etkileşim, bireylerin
birbirlerini gözlemlemesi yolu ile dolaylı olarak da gerçekleşebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bireyin ürün/satın alma ilgilenimi yüksek ve ürüne dair bilgisi düşük ise fikir
liderliğine ihtiyaç duyma olasılığı da yüksek olmaktadır.
b) Bireyin ürün/satın alma ilgilenimi düşük, ürün bilgisi de yüksekse fikir liderliğine
ihtiyaç duyma olasılığı nispeten düşüktür.
c) Bireyin ürün/satın alma ilgilenimi yüksek ve ürüne dair bilgisi de yüksek ise fikir
liderliğine ihtiyaç duyma olasılığı orta düzeyde olmaktadır.
d) Bireyin ürün/satın alma ilgilenimi düşük ve ürüne dair bilgisi de düşük ise fikir
liderliğine ihtiyaç duyma olasılığı orta düzeyde olmaktadır.
e) Bireyin ürün/satın alma ilgilenimi düşük ve ürüne dair bilgisi yüksek ise fikir
liderliğine ihtiyaç duyma olasılığı da yüksek olmaktadır.
2) Bir bireyin kitle iletişim araçları ya da diğer şekillerde edinmiş olduğu bilgiyi,
diğerlerine aktarmasını içeren süreç iletişimde ___________ olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) İki aşamalı akış
b) Tek aşamalı akış
c) Doğrudan akış
d) Sürdürülebilir pazarlama
e) Doğrudan pazarlama
3) ___________ bireylerin diğer bireyler ile sözlü şekilde (yüz yüze, telefon ve
internet yolu ile) gerçekleştirdikleri bilgi paylaşımıdır. Bu paylaşımlar, kimi zaman tüketiciler
ve kendi deneyimleri kaynaklı olmakla birlikte, kimi zaman ise işletmeler ya da reklam
verenler tarafından belirli bir amaca yönelik olarak da başlatılabilmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Tek aşamalı iletişim
b) Doğrudan pazarlama
c) Sürdürülebilir pazarlama
d) Ağızdan ağıza iletişim
e) Doğrudan iletişim
4) Firmaların ağızdan ağıza iletişim konusunda proaktif bir yaklaşım benimseyerek,
ağızdan ağıza iletişimi başlatmak ve istenen şekilde yönetmek amaçlı girişimlerde
bulunmaları, insanlar üzerinde etkili ve onların model almak isteyecekleri ünlü ya da ünlü
olmayan kişiler vasıtasıyla bu iletişimin tohumlarının atılması hangi kavramla ifade edilir?
a) Tek aşamalı iletişim
b) Vızıltılı pazarlama
c) Sürdürülebilir pazarlama
d) Çok aşamalı akış
e) Doğrudan iletişim
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5) Uzman oldukları konu hakkında görüşlerini paylaşmaları amacıyla kendilerine
belirli bir bedel ödenen fikir liderlerine ne ad verilir?
a) Profesyonel tüketiciler
b) Savunucular
c) Pazar uzmanı
d) Satış elemanları
e) Sosyal medya uzmanı
6) Ağızdan ağıza iletişimin etkinliğinin sağlanabilmesi için aşağıdaki koşullardan
hangisi gerekmez?
a) Tüketicilerin ürün hakkında yerleşmiş herhangi bir fikrinin olmaması
b) Ürünün ayırt edilebilirliği ve belirli bir kişi, topluluk ya da yaşam tarzı ile
ilişkilendirilebilmesi
c) Ürünün temel ihtiyaçlara ilişkin olmaması
d) Ürünün ve gerçekleşen satın alma davranışının görünür olması
e) Ürünün nispeten yeni bir ürün olması
7)__________ insanların, fikirlerini paylaştıkları, sosyalleştikleri ve bilgi alışverişinde
bulundukları internet topluluklarıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Çevrimiçi Sosyal Ağlar
b) Pazarlama Grupları
c) Dağıtım Kanalları
d) Network
e) Çevrimdışı İletişim
8) Viral pazarlamaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?
a) Viral pazarlama web için uygun ve anlamlıdır.
b) Bankalar, havayolları vb. birçok firma viral pazarlamayı tercih etmektedir.
c) Viral pazarlama pek çok avantaj sunsa da ağızdan ağıza pazarlamaya kıyasla
daha az sayıda kişiye ulaşma imkanı vermesi sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştır.
d) Viral pazarlama firma kaynaklı bir çaba sonucu başlatılan ve yayılan bir etkileşim
süreci içerir yani dış kaynaklıdır.
e) Viral pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama nosyonuna sahiptir.
9) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağlar arasında yer almaz?
a) Kişisel bloglar
b) Microsoft Word
c) Video paylaşım siteleri
d) Facebook
e) Twitter
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i. Ürün/satın alma ilgilenimi yüksekse- Ürün bilgisi yüksekse
ii. Ürün/satın alma ilgilenimi yüksekse- Ürün bilgisi düşükse
iii. Ürün/satın alma ilgilenimi düşükse- Ürün bilgisi düşükse
Aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin gerçekleşmesi halinde fikir liderliğine duyulan
ihtiyaç orta derecededir?
a) i, ii
b) i, ii, iii
c) Yalnız i
d) Yalnız ii
e) i, iii
10)

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d, 4) b , 5) a, 6) c, 7) a, 8) c, 9) b, 10) e
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14. SOSYAL SINIF VE KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. SOSYAL SINIF VE KÜLTÜR
14.1. Sosyal Sınıflar
14.2. Alt ve Üst Sosyal Statü Grupları
14.2.1. Sosyo Ekonomik Statü (SES 2012)
14.3. Kültür
14.4. Alt Kültür
14.5. Kültürel Öğeler ve Pazarlama İlişkisi
14.5.1. Geert Hofstede ve Kültürel Boyutları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Alt ve üst sosyal statü grupları denildiğinde ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

2.

Kültürün tüketici davranışları üzerindeki etkisini örneklerle açıklayınız.

3.
Ülkemizde hangi kültürel öğeler pazarlamacılar açısından en fazla önem arz
eder? Örnekler vasıtasıyla açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal sınıflar

Sosyal sınıflar konusuna hâkim
olmak

İlgili konuyu, çeşitli örnekler
ile incelemek vasıtasıyla
elde edilecektir.

Alt ve üst sosyal statü
grupları

Sosyal statü grupları hakkında
detaylı bilgi sahibi olmak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Kültür

Kültürün tüketici davranışına
etkisini anlamak

İlgili konuyu, çeşitli örnekler
ile incelemek vasıtasıyla
elde edilecektir.

Alt kültür

Alt kültürler hakkında bilgi sahibi
olmak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Kültürel öğeler ve
pazarlama ilişkisi

Süreç hakkında araştırma ve
Kültür ve pazarlama stratejileri
tartışma yolu ile
hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•Sosyo ekonomik statü (ses)
•Norm
•Gelenek
•Alt kültür
•Kültür boyutları
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Giriş
Toplumda birbirine benzer mesleki statülere, aynı oranda gelire, benzer yaşam
biçimine sahip bireylerin oluşturduğu ve nispi olarak homojen alt gruplara sosyal sınıflar
denmektedir. Sosyal sınıf, grubun sahip oldukları ile belirlenen toplumdaki sosyal statüsüdür.
Kültür; makro seviyede şirketlerin uluslararası pazarlara girişini, küresel marka
stratejilerini, yöneticilerin pazarlama kararlarını yabancı bir kültürde nasıl bir yol
izleyeceğini, mikro seviyede ise tüketici davranışlarını, marka bağımlılığını, farklı olma
isteğini ya da bundan kaçınmayı, algılanan riski ve risk alma davranışını etkilemektedir.
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14.1. Sosyal Sınıflar

İnsanlar arasındaki statü; bireylerin eğitim, barınma, tüketim ürünleri gibi kaynaklara
ulaşımında farklılık meydana getirmektedir. Bireyler mümkünse daha fazlasına ulaşmak veya
en azından bir üst sınıfa benzemek için uğraşmaktadırlar. Tüketiciler bulundukları sosyal
sınıftan, bulunmak istedikleri sosyal gruba geçmek için tüketimi bir araç olarak
kullanmaktadırlar. Gösterişçi harcama biçimi, üst sınıfların bir özelliği olmasına rağmen, alt
sosyal sınıftaki tüketicilerde de görülmektedir. Mesela Apple firmasının ürettiği Iphone marka
telefonlar üst sosyal sınıfın ödeyebileceği fiyatlarda satılmasına rağmen, düşük gelire sahip
bir tüketici de buna sahip olmak için ekonomik şartlarını zorlamaktadır.
Sosyal statü; demografik değişkenler, konut sahipliği ve kullanımı, eşya ve araç
sahiplikleri, alışverişe ilişkin tutumlar, teknoloji kullanımı, kültürel altyapı, finansal durum ve
tutumlar, boş zaman kullanımı gibi faktörlerin dikkate alınmasıyla belirlenmektedir. Bununla
beraber sosyal statünün belirlenmesinde kullanılan ana değişkenler meslek ve gelirdir. Buna
bir üçüncü olarak, eğitim faktörü eklenmektedir. Zira kişinin mesleği, geliri ve eğitim durumu
arasında sıkı bir ilişki vardır.
Meslek ve mesleki saygınlık sosyal statünün birincil değişkenidir. Meslekler
arasındaki hiyerarşinin değişimi oldukça yavaştır. Tipik olarak en tepede, üst düzey şirket
yöneticileri, akademisyenler, bürokratlar vb. varken; en aşağıda ise, hademe, temizlik işçileri
gibi vasıfsız elemanlar bulunmaktadır. Mesleğin statü belirlemesinde bu kadar mühim
olmasının nedeni, boş vakitlerin nasıl değerlendirileceğini, siyasi yönelimini, ailesine
ayıracağı vakti belirlemesidir. Bunun yanında meslek; bireyin eğitimini, gelirini ve ilişki
içinde olduğu insanları tahmin etmede daha başarılı bir değişken olduğu için tercih
edilmektedir. İnsanlar birbiriyle ilk tanıştıklarında sordukları sorulardan bir tanesi de karşı
tarafın hangi mesleği yaptığıdır. Mesleğin öğrenilmesiyle, kişinin eğitim hayatı, gelir düzeyi,
yaşam tarzı, arkadaş ortamı hakkında rahatlıkla fikir yürütülebilmektedir. Örneğin, bir
doktorla tanıştığınızda uzun bir tahsil hayatı olduğu, ortalamanın üstünde gelire sahip olduğu,
yardımsever olduğu gibi tahminlerde bulunulabilir.
Pazarlamacıların dikkate aldığı önemli unsurlardan olan gelir, satın alma gücüyle
birebir ilişkilidir. Lexus ve Rolex gibi markalar üst sosyal grupları hedeflerken, Wal-Mart ve
BİM gibi markalar alt sosyal grupları hedeflemektedir. Diğer taraftan gelir ile sosyal sınıf
arasındaki ilişki ise net değildir. Yani geliri yüksek olan kişi her zaman üst sosyal sınıfta
kendine yer bulmayabilir. Mavi yakalı bir çalışan yüksek gelire sahip olsa da kendini hâlâ işçi
sınıfında değerlendirmektedir. Bireyin toplumdaki statüsü, ne kadar paraya sahip olduğuyla
değil, elindeki parayı nasıl harcadığıyla belirlenmektedir. Birey, maddi durumu elverse bile
harcamalarında lüks tüketim ürünlerini almıyorsa, statüsünü değiştirmek için uğraşmıyor
demektir. Ülkemizde ticaretle zengin olan iş adamları tatillerini -pekâlâ yurtdışında
geçirebilecekken- hâlâ yurtiçi yerlerde geçirmekte, memleket ziyaretleri yapmaktadırlar. Yani
alt gelir grubunun yaptıklarını takip etmektedirler.
Gelirin elde edilme biçimi de önemlidir. Bir kısım bireyler kazançlarını kendi
çabalarıyla sağlarken, bir kısmı veraset yoluyla elde etmişlerdir. Servetin kaynağı aileden
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gelen varlıklara dayanan bireylerin parasını gösteriş için kullandıkları pek görülmemektedir.
Bunun nedeni uzun süredir sahip olduğu bir şeyin kanıta ihtiyaç duymamasıdır. Miras yoluyla
zenginliğin yaygın olduğu İngiltere gibi ülkelerde lüks ürünlerin pazarlanmasında bu durum
dikkate alınmaktadır. Kendi azmi ve çalışkanlığı ile zengin olan bireylerin ise satın almaları
gösterişe yönelik olmaktadır. Birey, tüketici olarak satın aldıklarıyla ailesine ve çevresine ne
kadar başarılı olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Satın alınan markaların, çevresinin
onaylayacağı ve takdir edeceği markalar olması dikkat çekicidir.
Toplumların farklı değerleri, sosyal statü göstergesi olarak değerlendirdiği
bilinmektedir. Büyüyen ekonomisiyle zenginleşen Çinliler arasında koruma tutmak, statünün
bir göstergesidir. Toprak sahibi olmanın oldukça pahalı olduğu Japonya’da taşla oluşturulan
geleneksel bahçelere sahip olmak veya golf kulüplerine üye olmak bir prestij kaynağıdır.
İngiltere’de ise statü, köklü bir aileye mensup olmakla eşdeğerdir ve Kraliyet Ailesi hep ilgi
görmektedir. ABD gibi başarı odaklı toplumlara bakıldığında sosyal statüyü belirleyen
etmenlerin veraset yoluyla değil; çalışkanlık, sabır ve azim ile kazanıldığına olan inanç
güçlüdür. Bu inanç yıllardır dillerde olan ‘Amerikan Rüyası’na ters düşmektedir. ABD,
kuruluşundan 20. yüzyıla değin ucuz işgücünden doymamış pazarlara kadar geniş imkânlara
sahip olan bir ülkeydi. Ancak son yıllarda bu imkânların kaybolması, insanların ‘rüyadan’
uyanmalarına sebep oldu. Artık daha çok mücadele edenin daha başarılı olduğu bu dönemle
birlikte, insanlar çalışkanlık, azim, sabır gibi değerlere önem vermeye başlamışlardır.
Bireylerin sosyal statüler arasında geçiş yapmasına sosyal hareketlilik denmektedir.
Bu geçişler aşağı veya yukarı olabileceği gibi yatay da olabilmektedir. Aşağı yönlü değişiklik
istenmeyen bir durum olsa da, ekonomik kriz dönemlerinde sıkça görülmektedir. Beyaz
yakalıların çocukları beyaz yakalı, mavi yakalıların çocukları mavi yakalı olur inanışı
sürmekteyse de bunun tersi durumlar daha çok görülmektedir. ABD’de sosyal hareketlilik
incelendiğinde bireylerin %60’a yakınının ebeveynlerinden daha üst sosyal sınıfa
yükseldikleri görülmüştür. Diğer taraftan bireylerin yalnızca %8’i bir alt statüye gerilemiştir.
Bir üst sosyal gruba dâhil olmak için sahip olduklarının daha iyisine veya daha fazlasına sahip
olma dürtüsü, pazardaki yeni ürünlerin yaşaması için gereklidir. Türkiye’de sosyal statü
göstergesi olan akıllı telefonların satışı inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bunun sebebi, en son
modele sahip olmanın, tüketiciler tarafından üst sosyal gruba dâhil olmakla eş tutulmasıdır.
Özellikle giyim eşyaları sosyal sınıfı en iyi yansıtan ürünlerdendir. Her an bireyin
üzerinde olmaları itibariyle kıyafetler, araba ve ev gibi maddi varlıkların önündedir. Diğer
taraftan kullanılan her ürün bir statü göstergesi değildir. Deterjanlar ve kâğıt mendil gibi
ürünler belirli bir sınıfı yansıtmazlar.

14.2. Alt ve Üst Sosyal Statü Grupları

Tüketici davranışlarında alt ve üst gelir gruplarının tüketici olarak davranışları farklılık
göstermektedir. Pazarlama stratejilerinin de bu farklılıkları dikkate alarak oluşturulması
gerekmektedir. Alt ve üst sosyal statünün belirlenmesinde sosyal karşılaştırma teorisi
geçerlidir. Teoriye göre, bireyler kendi sahip oldukları ile diğerlerinin sahip olduklarını
karşılaştırarak, sosyal konumunu belirlemektedirler. Daha çok metaya sahip olanın daha
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yüksek statüye sahip olduğu kabul edilmektedir. Tabii ki bu meta görünür ve ölçülebilir
olmalıdır. Yaşanılan mekânın ölçülmesi ve değerlendirilmesi kolay iken, başarının ölçülmesi
oldukça zor olmaktadır.
Düşük ve orta sınıftakiler market alışverişlerinde ucuz olmasından dolayı perakende
markalarını tercih etmektedirler. Karar verme sürecinde yüksek statü sahipleri medyayı
(özellikle yazılı medyayı) tercih ederken, düşük statüdekiler arkadaş çevresini ve alışveriş
ortamındaki bilgileri daha çok kullanmaktadırlar. Bundan dolayı pazarlamacıların hedef
kitlesini tanıması, tutundurma faaliyetlerini buna göre düzenlemesi oldukça önemlidir.
Yüksek statü sahipleri gelecek odaklı yaşamaktadırlar. Mal varlıklarını sigortalatıp,
ileriye dönük hisse senedi ve gayrimenkul yatırımı yapmaktadırlar. Düşük statüdekiler ise
öncelikle anlık ihtiyaçların giderilmesi ile ilgilenmektedirler. Yüksek statüdekiler anlık
ihtiyaçlarını karşılamak için tüketim yaparken bile estetik kaygı güderler. Kredi kartı
kullanımı da sosyal gruplar arasında farklılık göstermektedir. Orta ve düşük statüdekiler kredi
kartını bir borçlanma aracı olarak kullanırken, yüksek statüdekiler nakit para yerine
kullanmaktadırlar. Ülkemizdeki kredi kartları borçlarının yükselmesi, kredi kartlarının daha
çok bir borçlanma aracı olarak kullanıldığını göstermektedir.
Boş zamanın değerlendirme faaliyetleri incelendiğinde yüksek statüdekiler vakitlerini
tenis, squash, tiyatro gibi sosyal faaliyetlerle değerlendirirken; düşük ve orta statüdekiler
bilardo, futbol ve TV ile değerlendirmektedirler. Yüksek statüdekiler daha geç vakitlere kadar
ayakta kalmaktadırlar. Mesai saatleri belirli olan düşük statüdekiler erken yatmaktadırlar o
yüzden ‘prime time’ daha çok bu gruba hitap etmektedir. Alt statü grubundakilerin tatilleri
kısadır ve bildikleri mekânları tercih etmektedirler. Yüksek statü grubu ise; süre olarak uzun,
mekân olarak yeni yerlerde tatilini geçirmektedirler. Düşük statülü bireylerde aileye ve
akrabaya düşkünlük daha fazla görülmektedir. Düşük statülü bireylerin tüketim
harcamalarında aile ve yakın akraba önemli bir yer tutmaktadır.

14.2.1. Sosyo Ekonomik Statü (SES 2012)

Türkiye’nin yaşadığı hızlı ekonomik değişim, artan üniversite sayısı, yaygınlaşan
internet kullanımı ile birlikte sosyo-ekonomik statü endeksi için kullanılan kriterlerde değişim
meydana gelmiştir. Bir diğer değişim de kadınların sosyal statüsüdür. Önceleri eşinin
mesleğiyle belirlenen kadının statüsü, artık bağımsız değerlendirilebilir konuma gelmiştir.
Aile içinde kadın pasif durumdan, ailenin harcamalarında aktif bir duruma geçmiştir.
Reklam verenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), Türkiye Araştırmacılar
Derneği (TÜAD), Televizyon İzleme ve Araştırma Komitesi, Basın İzleme ve Araştırma
Komitesinden oluşan grup, 2006 yılında yapılmış Hane halkı (HH) Sosyo Ekonomik Statü
(SES) gruplamasını günün şartlarına göre revize etmişler ve 2012 SES raporunu
yayınlamışlardır.
Yeni oluşturulan gruplar, pazarlama stratejilerinde hedef kitlenin belirlenmesini
kolaylaştıracak bir formata dönüştürülmüştür. Meslek ve eğitim kriterlerinin yetersizliği
ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve raporda kullanılan üslup, toplumun günlük hayatta
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kullandığı dil dikkate alınarak güncellenmiştir. Bu doğrultuda 5000 hane halkıyla görüşmeler
yapılmıştır.
2012 SES gruplarının belirlenmesinde haneye asıl gelir getiren (AGG) kişinin mesleği
ve eğitim düzeyi olarak iki temel faktör kullanılmıştır. 2006’daki rapora göre en önemli
değişiklik, meslek tanımlamalarındaki detaylı gruplandırma ve eğitime oranla mesleğin
ağırlığının artmasıdır. Örneğin meslekler önceden ‘Bedensel-Zihinsel’ diye ayrılırken, yeni
raporda daha anlaşılır hâle getirilmiş ve gerçek hayattaki karşılığı olan meslek gruplarına yer
verilmiştir. Bu detaylı değişiklikler, gruplar arasındaki ayrımları daha net olarak ortaya
çıkarmıştır. (Bkz. Tablo 14.1)
Tablo 14.1: 2012 Sosyo-Ekonomik Statü Grupları
A SES Grubu (% 4)

* Hemen hepsi üniversite mezunudur. Lisansüstü eğitim düzeyi %30 dolayındadır.
* Yarıya yakını ücretli çalışan ve nitelikli uzmanlık alanları (avukat, doktor, mühendis vb.)
vardır.
* % 10’a yakını, 20’den fazla çalışanı olan işyerlerinde beyaz yakalı olarak çalışmaktadır.
* % 20’si irili ufaklı işyeri sahibidir. (Bu kesimin yarısı işleri tek başına sürdürmektedir.)
* Eşi olan asıl gelir getirenlerin (AGG) % 40’ının eşi çalışma hayatındadır.
* Hanelerin % 20’si gelirinden tasarruf etmektedir.
* % 30’u tatilini otele/tatil köyüne giderek değerlendirmektedir.
* Hanelerin yarısına yakınında kitaplık/kütüphane bulunmaktadır.

B SES Grubu (% 9)

* Üniversite/lisansüstü eğitim düzeyi % 60 düzeyindedir. Grubun % 35 civarı 2 yıllık
yüksekokul veya lise mezunudur.
* % 60’ı memur, teknik personel veya uzman olarak çalışmaktadır.
* % 15’i irili ufaklı işyeri sahibidir. Bu işyerlerinin çoğunda 1-5 arası çalışan vardır.
* Eşi olan AGG’lerin % 30’unun eşi de çalışmaktadır.
* Hanelerin % 13’ü para biriktirmektedir.
* % 20’si tatilini tatil köyü/otele giderek değerlendirmektedir.
* Hanelerin % 30’unda kitaplık/kütüphane bulunmaktadır.

293

C1 SES Grubu (% 22)

* Grubun % 60’a yakını lise mezunudur. % 10’u ise yüksekokul ve üstü eğitim
seviyesindedir.
* % 40’ı esnaf ve dükkân sahibidir. % 30’u ise kalifiye işçi statüsündedir.
* % 15’e yakını memur ve teknik eleman olarak çalışmaktadır.
* % 15’e yakını emekli olarak yaşamını sürdürmektedir.
* Eşi olan AGG’lerin % 13’ünün eşi çalışma hayatındadır.
* Hanelerin ancak % 5’i para biriktirmektedir.
* % 20’si tatilde tatil köyü/oteli tercih ederken, % 40’a yakını, yakınlarını ziyaret
etmektedirler.
* Hanelerin % 20’ye yakınında kitaplık/kütüphane bulunmaktadır.

C2 SES Grubu (% 29)

* % 20’ye yakını lise mezunudur. Ortaokul ve daha düşük eğitimli oranı % 80’e
varmaktadır.
* Çoğunlukla ilkokul mezunu olan bu grubun %60’ı düzenli çalışan işçi statüsündedir.
* % 10’u tek başına serbest olarak çalışmaktadır.
* % 20’si emeklidir ve çalışma hayatında bulunmamaktadırlar.
* Eşi olan AGG’lerin eşinin çalışma oranı % 10’un altındadır.
* % 70’i tatile çıkmamakta, çıkanlar ise yakınlarını ziyaret etmek için memlekete
gitmektedirler (% 25).
* Hanelerin ancak % 10’unda kitaplık/kütüphane bulunmaktadır.

D SES Grubu (% 28)
* Eğitim düzeyi oldukça düşüktür ilkokul mezunu veya ilkokulu terk edenlerin oranı %
70’in üzerindedir.
* % 30’u emeklidir.
* Grubun % 20’si çoğunlukla parça-başı çalışan işçi olarak çalışma hayatını
sürdürmektedirler.
* % 30’u çiftçi olarak hayatını sürdürmektedir.
* Grubun % 10’unu ev kadınları oluşturmaktadır.
* % 80’i tatile hiç çıkmamakta, çıkanlar ise memleketlerini tercih etmektedirler.
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E SES Grubu (% 9)
* % 95’i ilkokul veya daha düşük eğitim düzeyindedir.
* % 30’a yakını işsizdir. Geçimini yardımla sağlamaktadır.
* Emeklilerin % 40’ı çalışmazken; % 30’u hâlâ işçi olarak çalışmaktadır.

Tablo 14.1 incelendiğinde, orta kesimin (C1, C2 ve D grupları) toplumun büyük
çoğunluğunu oluşturduğu görülmektedir. Kitlesel üretim yapan firmaların bu grupları hedef
kitle olarak seçmeleri beklenir. Nispeten düşük eğitim seviyesi, tutundurma faaliyetlerinde
göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. Üst statü grupları (A ve B) toplumun
düşük bir yüzdesini oluşturmasına rağmen, gelirlerinin yüksek olması ve hedonik yaşam
tarzından dolayı niş pazarlama için uygun bir hedef kitledir. A ve B statü gruplarının eğitim
seviyelerinin yüksek olması, tutundurma faaliyetlerinde kullanılacak mesajların, mesaj
kaynaklarının ve medyanın dikkatle seçilmesini zorunlu kılmaktadır.

14.3. Kültür

Kültür, bir toplum tarafından paylaşılan ve kendini diğer toplumlardan ayıran özgün
kalıplardır. Nesilden nesile aktarılan kültür, toplumun kişiliği olarak da nitelendirilebilir.
Kültür, toplumun veya bir örgütün paylaştığı anlam, ritüel, norm ve geleneklerin birikimi
bireylerin itaat ettiği fikir ve amaç bütünüdür. Toplumdaki bireyler kültürü oluşturan bu
unsurlar doğrultusunda tüketim davranışlarına yön vermektedirler.
Kültürün farklı açılardan tanımları yapılmış ve hâlâ yapılmaya devam etmektedir.
Kültürün literatürde 200’ün üzerinde tanımı bulunmaktadır. Her tanım kültürü anlamayı
sağlasa da; bu çalışmanın muhtevası açısından, kültürün pazarlamaya bakan yönü önem
kazanmaktadır. Kültür, tüketicilerin ürünlere baktığı gözlüğe benzetilebilir. Toplumların
çeşitli olaylar karşısındaki farklı davranışları; yerken, içerken, alışveriş yaparken, konuşurken,
kısacası yaşarken neden her toplumun birbirinden ayrıldığının cevabı kültürde saklıdır.
Selamlaşma ritüellerine bakıldığında bu fark anlaşılabilir. Kimi kültürler tokalaşarak, kimi
sarılarak, kimi de eğilerek karşıdaki kişiyle selamlaşmaktadır.
Kültür, balığın içinde yaşadığı suya benzetilebilir. Her ne kadar etkisi tam
anlaşılamasa da, yaşamın her anında etkilidir. Kültürel değerler ürünlerin üretilmesinden,
ambalajına, pazarlama iletişiminde kullanılan dile, referans gruplarına kadar her süreçte
önemli bir etkiye sahiptir. Tüketiciler de satın alma sürecinde, kültürel öngörülere ve
kabullere dayanarak karar vermekte, diğer bireylerin de aynı davranışta bulunacaklarını
varsaymaktadır. Bireyin toplumun diğer üyeleri tarafından dışlanma korkusu, kültürün
sunduğu şablonlara göre hareket etmesine sebep olmaktadır. Bundan ötürü reklamlardaki
295

kişilerin küçük düşürüldüğü olaylar canlandırılarak, tüketiciye bu durumdan kurtulmanın
yolunun X ürününü satın almak olduğu gösterilmektedir.
Pazarlamacılar ürün ve hizmetleri sunarken, toplum kültürünü göz ardı etmezler.
Bireyselliğin övüldüğü Amerikan kültürü ile kolektivizmin öne çıktığı Türk kültürüne göre
pazarlama faaliyetleri planlanırken değişiklikler yapmak gerekecektir. Örneğin, ülkemizde
dini bayramlar öncesi bankalar ihtiyaç kredisi reklamları yayınlamaktadırlar. Türk insanının
misafirperverliğine gönderme yapan sloganlar tercih edilmektedir. Alınan krediler sayesinde
aileye daha neşeli bir bayram geçirtileceği ve misafirlerin rahat ettirileceği vurgusu
yapılmaktadır.
Tüketiciler kültüre kalıtsal olarak sahip olmaz; sosyalleşme sürecinde aile, okul ve
arkadaşlar aracılığı ile kazanılır. İngilizler çayı, Amerikalılar kolayı, Almanlar birayı severek
doğmaz; bu davranış özellikleri kültürün bir sonucudur. Tüketici okuyarak, televizyonda
görerek veya gözlemleyip tecrübe ederek kültürü öğrenmeye devam eder. Çocukluktan
başlayarak kültürel algı ve tüketici davranışları; ebeveyn, öğretmen ve akranlar tarafından
şekillendirilir. Örneğin, erkek çocuk araba alırken babasının kullandığı araba markasından
etkilenirken, kız çocukları da annelerinin tüketim alışkanlıklarını devam ettirmektedirler. Bu
alışkanlığını kırmak için Luna markası kapaklı margarini hedef kitleye kabul ettirmek için
reklamlarda ‘Yoksa Siz hâlâ Annenizin Margarinini mi Kullanıyorsunuz?’ mesajını kullanmış
ve yeni nesil tüketiciyi en büyük rakibi Sana markasından vazgeçirmeye çalışmıştır.
Dinamik bir yapı sergileyen kültür, toplumu etkileyen olaylarla birlikte değişime
uğramaktadır. Bilişim teknolojileri ve iletişim aygıtları değiştikçe kültür de bu değişimden
nasibini almaktadır. Kültür, pazarlamayı ve tüketici davranışlarını şekillendirdiği gibi aynı
zamanda pazarlama ve tüketici davranışlarını da şekillendirmektedir. Sonuçta, pazarlama ve
pazarlamacı sadece değişken kültüre adapte olmakla kalmaz aynı zamanda kültürel sürecin de
bir parçasıdır. Pazarlama toplumsal gelenekleri izleyerek stratejiler oluşturabildiği gibi
gelenekleri değiştirecek hamlelerde de bulunabilmektedir. Mesela, portakal suyunun kahvaltı
içeceği olduğuna inanılan Amerika’da ‘Artık Sadece Kahvaltı İçin Değil’ (Isn’t Just For
Breakfast Anymore) sloganıyla tüketim geleneği değiştirilmeye çalışılmıştır. Portakal
suyunun kahvaltı ile ilişkilendirilmediği toplumlarda ise mutlu bir Amerikan ailesinin
gösterildiği reklamda ‘Ne Güzel Bir Sabah’ (Oh What A Beatiful Morning) sloganıyla aynı
değişim hedeflenmiştir. Lipton, Ice Tea markasıyla pazara sürdüğü soğuk içeceği, çayın sıcak
olması gerektiği yargısının bulunduğu İngiltere’de pazara sunarken aynı zorluğu yaşamıştır.
Zorluğu aşmak için de tutundurma faaliyetlerini bu gerçeğe göre uyarlamıştır. Ülkemizde
90’lı yıllarda bankalar çocuklara kumbara verip, tasarrufa yönlendirirken; son yıllarda kredi
kartı vermeye başlamışlardır. Bu yol ile toplum, bir şekilde tüketim toplumu hâline
getirilmeye çalışılmaktadır.
Pazarlama için bu kadar önemli olan kültürün özelliklerini tespit edebilmek için farklı
metotlar kullanılmaktadır. Bunlardan ilki ve en maliyetli olanı, etnografik incelemelerdir.
Etnografya, belirli bir kültürü ve topluluğu sosyolojik açıdan anlamayı sağlayan bir nitel
araştırma yöntemidir. Etnografya kökeni ‘Argonouts of the Western Pacific’ kitabı ile
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Bronislaw Malinowski’ye dayanmaktadır. Malinowski, kültürün ve toplumun ancak içinde
yaşanarak ve en az bir sene geçirilerek gözlenebileceğini savunmaktadır. Hollywood aktörleri,
rol gereği hangi mesleği oynayacaklarsa o meslek grubuyla aylarca vakit geçirmektedirler.
Meslek grubunun içinde yaşayarak ve gözlem yaparak o topluluğu en iyi şekilde sahneye
yansıtmaktadırlar.
Etnografik çalışmaların süre ve maliyet açısından dezavantajları pazarlamacıları diğer
metotları kullanmaya yöneltmektedir. Açık uçlu ya da kapalı sorularla hazırlanmış anket
yardımıyla da ürün ve hizmetlerin nasıl algılandığı, ne amaçla alındığı ve kullanıldığına dair
bilgiler elde etmek mümkündür. Anket sorularının araştırma yapılacak kültürün özelliklerine
uygun olması gerekmektedir.
Bir diğer yöntem içerik analizidir. Bu yöntemde basılı ve görsel medya kaynakları ile
edebi eserler incelenerek, kültür hakkında ipuçları yakalanmaya çalışılır. Doğu ve Batı
toplumlarındaki ilkokul seviyesindeki hikâyelerin içerikleri analiz edildiğinde, Doğu
toplumlarında toplumsal dayanışma, fedakârlık gibi unsurların Batı’ya göre daha çok öne
çıktığı görülmüştür. Yıllar itibariyle yazılı basın kaynaklarındaki reklamlar incelendiğinde,
kadın olgusunun nasıl değiştiği görülebilmektedir.

14.4. Alt Kültür

Toplumun geneli bir kültüre bağlı olsa da; kendi içinde homojen bir yapı sergileyen,
aynı değerleri paylaşan daha küçük yapılar da mevcuttur. Bunlara alt-kültür denmektedir. Bu
gruplar çoğunluğun yaşam tarzını ve kültürünü benimsese de kendilerini ayrıştıracak
davranışlarda bulunurlar. Mesela, genç nüfusun neredeyse hepsi son çıkan müzik parçalarını
takip etmektedirler. Fakat bazıları pop müzik dinlerken, bazıları rock müziği tercih ederek
farklı kültürel davranışlar sergilerler. Pazarın bölümlere ayrılması, hedef pazar seçimi,
konumlandırma, kurulacak iletişim süreci ve satış geliştirme çabaları açısından alt kültür
oldukça önemlidir. Alt kültüre ait bir gruba dâhil olmak isteyen kişiler alt kültürün
benimsediği kalıp ve kurallara uygun hareket etmek durumundadırlar.
Alt kültürler, din, ırk, coğrafi, yöresel vb. farklılıklara göre tanımlanabilmektedir. Alt
kültürler, yaş kriteri ile X ve Y jenerasyonu şeklinde ayrılabileceği gibi, etnik köken kriteri ile
de ayrılabilir. Bunlar dışında, bilgisayar meraklıları, engelli insanlar, akademisyenler de alt
kültürlere örnek verilebilir. Bununla ilişkili olarak, Amerika’da bir alt kültür olan
Hıristiyanlık temalı ürün ve hizmetlere olan talep son zamanlarda artmaya başlamıştır. Sadece
Hıristiyanlara yönelik müzik endüstrisinde 1 milyar dolar hacme ulaşarak, toplam müzik
endüstrisinin %10’unu kontrol eder duruma gelmiştir. Reklamlarda hedef kitlenin kültürüne
uyumlu kişilerin kullanılması; satış personelinin müşteriyle ortak etnik kökene sahip
kişilerden seçilmesi; marka oluşturma aşamalarında söz konusu kültüre özgü resim, renk,
müzik gibi kavramların kullanılması etnik alt kültürün göz önüne alındığını göstermektedir.
Lay’s marka cips Türkiye pazarına girdiğinde Evin Ana tiplemesini kullanmıştır. Giyimi ve
konuşması Anadolu’ya özgü olan Evin Ana, Ege şivesiyle söylediği ‘Yiyin gari’ repliği uzun
süre tüketicilerin aklında kalmıştır.
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Türkiye’de alt kültürlerin önemli bir tanesi futbol taraftarlığıdır. Eğlence amaçlı ortaya
çıkan futbol artık basit bir oyundan ötesini içermektedir. Stadyumlar ortak ritüellerin ve
duyguların paylaşıldığı; farklı eğitime ve gelire sahip insanların bir araya gelerek tanışmasını
ve kaynaşmasını sağlayan sosyal bir etkinliktir. Bu kadar farklı grupları futbol alt kültürü
altında bir araya getiren bu etkinlik, pazarlama iletişimi için uygun ortamı oluşturmaktadır.
Bundan dolayı, hedef kitlesine futbol takımları üzerinden ulaşmaya çalışan markalar,
takımlara yüksek meblağlar ödemektedirler.
Futbol bir diğer mühim özelliği takıma bağlılığın çok üst seviyede olmasıdır.
Tüketicilerden çoğu çeşitli nedenlerle kullandığı markasını değiştirmesine karşın, tuttuğu
futbol takımını değiştirmemektedirler. Markaların seveni, fanları hatta avukatları olmasına
rağmen; futbol dışında, ölesiye bir bağlılık derecesine varmamaktadır. Bunun farkında olan
futbol takımları kendi işletmelerini açmışlar ve lisanslı ürünlerini satmaya başlamışlardır.

14.5. Kültürel Öğeler ve Pazarlama İlişkisi

Ürünler ve hizmetler için bilgi arama, değerlendirme, satın alma, kullanma ve
değerlendirme süreçleri de kültürü oluşturan öğelerden etkilenmektedir. Kültürü oluşturan
öğeler soyut ve somut olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kültürün soyut öğeleri olarak, dini
inanç, ırk, bilgi, tecrübe, gelenek, idealler ve dil sayılabilir. Somut öğeler olarak da, toplumun
oluşturduğu mimari yapı, para birimi, sanat eserleri ve müzik sayılabilir. Terpstra ve Sarathy
ise kültürel öğeleri, teknoloji/maddi kültür, dil, estetik, eğitim, din, tutum ve değerler, sosyal
yapı ve siyasi yaşam olmak üzere sekiz başlık altında toplamıştır. Kültürün pazarlama
stratejilerinde uygun şekilde kullanılabilmesi kültürel öğelerin doğru bir şekilde
tanımlanabilmesine bağlıdır.
Şirketler kendi ülkelerindeki kültürel öğeleri analiz edip kullanmakta bile zorlanırken,
uluslararası pazarlara girişte bunu başarmak çok daha güç hâle gelmektedir. Etnosentrik
düşünceyle hareket eden firmalar ürünlerini sunarken, başarısızlıkla karşılaşmaları olasıdır.
Şirketlerin pazarlama alanında kültürel öğelere dikkat ederek pazarlama stratejilerini
oluşturmaları önemlidir. Kültürel öğelerin, tüketim davranışlarına etkisinin dikkate alınması
gerektiğini gösteren örnekler mevcuttur.
Dil, toplumdaki soyut ve somut kavramları içerip insanların anlaşmalarını ve
iletişimini sağlayan, kültürün en öne çıkan unsurudur. Kültürün taşıyıcısı olan dil, şirketlerin
pazarlama iletişiminde önemli bir yere sahiptir. Yerel firmalar dil konusunda yabancı
firmalara göre üstün durumdadırlar. Küresel firmaların, pazarlama iletişim kanallarını
kullanırken, yerel değerlere uygun olmayan ve/veya anlamsız ürün adı, slogan, reklam mesajı
kullandıkları görülmektedir. General Motors’un Chevrolet “Nova” marka otomobili Pourte
Rico pazarında beklenen başarıyı gösterememiş, yapılan araştırma neticesinde “Nova”
isminin İspanyolca telaffuz edildiğinde “gitmez, yürümez” anlamına geldiği öğrenilmiş ve
marka ismi “Caribe” olarak değiştirilmiştir. Ford da aynı hatayı Brezilya’da yapmıştır.
Şirketin “Pinto” marka otomobili istenen etkiyi göstermediğinde, sorunun kaynağı
araştırılmaya başlanmıştır. “Pinto” kelimesinin Brezilya argosunda “küçük erkeklik organı”
anlamına geldiği öğrenildiğinde de Ford, markasını “At” anlamına gelen “Corcel”le
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değiştirmiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren Stradivarius markası da telaffuzu zor bir kelime
olmasından dolayı iletişimde zorluk yaşamaktadır.
Bir başka örnekte global bir içecek firması Orta Doğu’da bilinirliliğini artırmaya
yönelik reklam yapmaya karar vermiştir. Reklamda üç tane resim kullanılmıştır. İlkinde çölde
susuzluk çeken biri, ikincisinde içeceği içip canlanıyor ve üçüncüsünde koşmaya başlıyor.
İçeceğin fonksiyonel değerlerine uygun bu reklamın amacına ulaşması beklenirken, satışlara
hiçbir katkısı olmamıştır. Nedeni ise Arapçada yazılanların sağdan sola doğru okunması
nedeniyle şirket vermek istediği mesaja zıt bir mesaj vermiştir. Verdiği mesaj, koşan bir
adamın firmanın içeceğini içmesiyle yere yığılıp kalması olmuştur.
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılmasıyla,
geleneksel olarak kadına biçilen ev kadını imajı yıkılmıştır. Pazarlamacıların çalışan kadına
yönelik bakışları bu değişimle birlikte yeni bir görünüm kazanmıştır. Singer, Müslüman ülke
pazarlarına girerken, Singer dikiş makinesini satmak için bu ülkelerde perakende mağazaları
açmıştır. Ancak çoğu Müslüman ülkede kadınların sokağa pek çıkmaması nedeniyle şirket
başarısız olmuştur. Cola Turka piyasaya çıktığında kültürel öğelere vurgu yaparak büyük
başarı sağlamıştı. Her ne kadar ismi Türkçe olmasa da, konumlandırmasını ‘milli kola’ olarak
belirlemiştir. Reklamda milli unsurlar kullanılmış, ambalajında kırmızı-beyaz renkler tercih
edilmiştir.
İnsanların dini inançları kültürel olgularını değiştirmektedir. Farklı ülkelerin dini
hassasiyetleri ihmal edilmeden pazarlama faaliyetleri sürdürülmelidir. Örneğin, McDonald’s
uluslararası işletmelerinde standart ürün sunmasına rağmen, ülkelere göre değişen menüler
sunmaktadır. Türkiye’de domuz eti kullanmazken, Hindistan’da vejetaryen McDonald’s
şubeleri açmaya başlamıştır. ABD’de Katolikler dini inançlarından dolayı Cuma günleri et
yememe davranışlarındaki ısrarları ile uzun yıllar restoran mönülerini etkilemişlerdir.
Vatikan’ın bu kısıtlamaları kaldırmasından on yıllarca sonra bile hâlâ pek çok mönüde Cuma
günü farklılığı görülmektedir.
Ambalajlarda, logolarda, reklam ve diğer tutundurma faaliyetlerinde kullanılacak
renklerin, şekillerin ve yazıların hem ürüne, hem de kültüre uygun olması gerekmektedir.
Örneğin beyaz, Batı’da sevinci, Doğu’da ölümü ve matemi simgelemektedir. Malezya’da
yeşil renk tehlikeyi göstermekte iken, Mısır’da ise yeşil renk kutsal sayılmaktadır. Bu nedenle
her ambalajın üzerinde yeşil rengin kullanılması pek uygun karşılanmaz. Ülkemizde de
bayrağımızın renklerinin ve bayrak simgesinin her üründe kullanılması yadırganmaktadır.
Brezilyalıların giyimlerinde beyaz elbiseden ziyade renkli elbise giyme eğilimi
olduğundan, bir deterjan için beyazlık yaklaşımını kullanmak diğer ülkelerdeki kadar anlamlı
olmayabilecektir. Hollanda’da mavi renk dişiliği temsil etmektedir. Bu ülkede kadınlara
yönelik ürünlerde pembe rengin kullanılması başarı getirmeyebilecektir.
Sayıların kültürlerde farklı anlamları oldukları bilinmektedir. ABD’de ‘7’ rakamının,
Çin ve Tayvan’da 8 rakamının uğurlu olduğuna inanılmaktadır. Çin Olimpiyat oyunlarını 8.
ayın 8. gününde saat 8 de başlatmıştır. Tayvan’da yapılan araştırmada, tüketiciler paketlenmiş
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8 adet topa paketlenmiş 10 topa göre yüzde 50 daha fazla ödeyebileceklerini belirtmişlerdir.
Amerika’da uğursuz kabul edilen ayın 13. Cuma günü yapılan araştırmada, tüketiciler diğer
günlere kıyasla daha risksiz seçenekleri seçmişlerdir. Buradan hareketle, uluslarası pazarlarda
faaliyet göstermek isteyen firmaların, kültürün en basit öğelerini bile hesaba katması
gerektiğini söyleyebiliriz.
Farklı kültürlerin zaman kavramına yaklaşımları farklılık göstermektedir. Örneğin,
Orta Doğu ülkelerinde zaman önceliği iş görüşmelerinden ziyade akrabalara verilmektedir.
Görüşmek isteyen bir akrabayı bekletmek, iş adamını bekletmekten daha saygısızca
karşılanmaktadır. İş görüşmelerinde insanların birbirlerine uzaklıklarına yönelik değer
yargıları da kültürler arasında değişmektedir. Genel olarak Batı kültüründe mesafe fazlayken,
Orta Doğu’da yakın mesafeler hatta dokunma normal karşılanmaktadır. Ronald Reagan’ın,
İngiltere ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth’e dokunması günlerce medyada gaf olarak
yorumlanmıştı. Türkiye’ye resmi ziyaretlerde bulunan yabancı devlet adamlarının bacak
bacak üstüne atmaları da uzun süre medyada devlet adamlarımıza ve milletimize yapılmış bir
ayıp olarak yer almıştı.
Amerika’da çok başarılı olan Every Night adlı şampuan markası, İsviçre pazarına
sürüldüğünde büyük bir başarısızlıkla karşılaşmıştır. Uzmanlar başarısızlığın nedeninin iki
toplum arasındaki kültürel farklılıklardan kaynaklandığı sonucuna ulaşmışlardır. Yapılan
araştırmalara göre, Amerikalı kadınlar saçlarını daha çok akşamları yıkarken, İsviçreli
kadınlar ise tam tersine sabah saatlerini tercih etmekteydiler. Bu gerçeği gören firma
uzmanları hemen ürünün adını Every Morning olarak değiştirmiş ve bu değişiklikten hemen
sonra şirketin satışlarında hızlı bir artış görülmüştür. Ürünlerin kullanım miktarı ve kullanım
zamanının bilinmesi pazarlama strajilerinde değişiklik yapmayı zorunlu hâle getirmektedir.

14.5.1. Geert Hofstede ve Kültürel Boyutları

Hofstede, 40 farklı ülkede 116 bin IBM çalışanıyla kültürel farklılıkları sınıflandırmak
amacıyla çalışmalar yapmıştır. Semboller, kahramanlar, ritüeller ve değerler olmak üzere
birbirleriyle ilişkili 4 kategori saptamıştır. Bu kategoriler doğrultusunda 5 farklı boyutta
kültürleri incelemiştir. Bunlar; Güç Aralığı, Bireycilik/Toplulukçuluk, Erkeksilik/Kadınsılık,
Belirsizlikten Kaçınma ve Uzun/Kısa Döneme Yönelme boyutlarıdır. Hofstede’nin
araştırması, kullandığı metodolojiden dolayı ulusal kültürlere özgü sanılmaktaysa da, aynı
boyutlar organizasyonlara da uygulanabilmektedir. Hofstede çalışmasını genişleterek 75 farklı
ülkeye (Arap Ülkeleri ve Afrika Ülkelerinin birkaçı tek ülke gibi incelenmiştir) uygulamış ve
belirlenen boyutların doğruluğu ortaya konmuştur. Her boyutta ülkeler arası farklılıklar
gözlenmiştir.
i.

Güç Aralığı

Güç aralığı boyutu, toplumdaki hiyerarşinin kabulünü (zayıflarla güçlüler arasındaki
eşit olamayan ilişki) ele almaktadır. Dar ve geniş güç aralığı olmak üzere ikiye ayrılır. Dar
güç aralığının hâkim olduğu ülkelerde bireyler arası ilişkiler daha demokratiktir. Hofstede’in
araştırmalarına göre “dar güç aralığı” Batılı ülkelerde daha sık görülmektedir. Geniş güç
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aralığı ise Asya ülkelerinde daha sık görülmektedir. Buna göre zayıf olanlar, otoriteyi
kabullenirler ve sorgulamazlar. Hiyerarşiye uyum yetenekleri daha fazladır.
Türkiye 100 üzerinden 66 puanla geniş güç aralığının olduğu bir ülkedir. Hiyerarşinin
yüksek olduğu, bir baba figürünün bulunduğu, otoritenin merkezde toplandığı ülkemizde,
çalışanlar ne yapmaları gerektiğinin kendilerine söylenmesine alışkındırlar. Ailede de baba
figürü öne çıkar ve tüketim kararlarında etkin role sahiptir. Son zamanlarda kadının ekonomik
bağımsızlığını kazanmasıyla, babanın rolü değişime uğramıştır.
ii.

Bireycilik ve Toplulukçuluk

Bireylerin diğerleriyle birlikte kendini nasıl tanımladıklarının ölçüsüdür. Bireyci
kültürlerde kişiler kendi istek ve hedeflerini öncelikli görüp, ona göre hareket etmektedirler.
Kolektivist kültürlerde ise, topluluğun (aile, arkadaş grubu, toplum) çıkarları, kişilerin
çıkarlarından üstün tutulmaktadır. Amerika ve Avrupa Birliği bireyci toplumlara, Japonya ve
Asya Ülkeleri kolektivist topluluklara örnek olarak verilebilir.
Türkiye 37 puanla kolektivist toplumlara daha yakın çıkmıştır. Grupların bireylere
tercih edildiği, karşılıklı güvenin öne çıktığı görülmektedir. Kişisel fikirlerin dile getirilmediği
iş ortamında grupların harmoni içerisinde çalışması başarı için şarttır. Bunun olumsuz bir
yansıması olarak yaygın olarak görülen akraba ve arkadaşların kayırılmasıdır. ‘Sürüden
ayrılanı kurt kapar’ düşüncesiyle hareket etmek, Türk toplumunda tercih edilen bir hareket
biçimidir.
iii.

Erkeksilik – Kadınsılık

Kültürlerin erkeklere ve kadınlara özgü davranışlarını gösterme düzeyine göre
sınıflandırıldığı boyuttur. Rekabet, hırs, iddiacılık, maddiyat gibi özellikler erkeksi
toplumlarda; yaşam kalitesi, değer, eşitlik gibi kavramlar kadınsı topluluklarda öne
çıkmaktadır. Erkeksi kültürler, güçlü ve başarılı olmayı, maddi kazancı dikkate alırken;
kadınsı topluluklarda kişiler arası uyum ve anlaşma öne çıkmaktadır. Erkeksi kültürlerde
‘güçlü’ye, kadınsı kültürlerde ise ‘zayıf ve ezilen’e yakınlık ve hayranlık vardır. Bayram
öncesi reklamlarda kullanılan yaşlılar ile toplumun zayıf bireylere duyduğu acıma duygusu
hedeflenerek bir pazarlama faaliyeti yapılmaktadır.
Türkiye 45 puanla bu boyutta ortaya yakın bir noktada yer almasına rağmen, kadınsı
bir karakter sergilemektedir. Karşı tarafın fikrini dinleme, empati gösterme, güçsüze sahip
çıkma gibi meziyetler öne çıkmaktadır. İş ortamında bir fikrin egemenliğinden ziyade ‘orta
yolun bulunması’ tercih edilmektedir. Pazarlık kültürünün yaygın olduğu ülkemizde, üzerinde
anlaşılan fiyatın iki tarafın istediği fiyatın ortasında bir yerde olması tercih edilir.
iv.

Belirsizlikten Kaçınma

Bu boyut kültürün üyelerinin belirsiz, muğlâk durumlar karşısındaki korku ve
tedirginliği ile ilgilidir. Belirsizlikten kaçınmanın kuvvetli olduğu toplumlarda bireyler net,
açık kurallar isterler. Yeniye karşı olan tavırlar genelde negatiftir. Pazarlama mesajlarını
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birkaç farklı kanaldan iletmek daha net sonuçlar verecektir. Gönderilen mesaj yanında, mesajı
destekleyen unsurlara (jest, mimik) yer verilir. Gönderen bir taraftan konuşurken, diğer
taraftan da jestlerle sözlerini desteklemek ihtiyacını hisseder. Belirsizlikten kaçınmanın zayıf
olduğu kültürlerde ise kuralların esnek olması bireyleri rahatsız etmez. Bu kültürlerde yeni
ürün ve markaların denenme ihtimali daha yüksektir.
Türkiye, 85 puanla belirsizlikten kaçınmanın oldukça yüksek olduğu ülkelerdendir.
(Bu durum belki de kadercilik anlayışının toplumumuzda yer etmesinin doğal bir sonucu
olarak görülebilir) Bu minvalde ürünlerin garantisinin olması ya da otomobillerin servis
ağının geniş olması Türk tüketicisi için oldukça önemlidir.
v.

Uzun ve Kısa Döneme Yönelme

Bu boyutta geleceğe verilen değer dikkate alınır. Uzun döneme yönelen kültürlerde
bireyler geleceğe yönelik hareket ve davranışlara değer vermektedir. Israr, azim, süreklilik bu
toplumlarda baskın olan kavramlardır. Kısa döneme yönelen toplumlarda ise geleneksel
değerlere bağlılık, kuralcı yaklaşımlar ve değişime direnç gibi kavramlar öne çıkmaktadır.
Türkiye, bu boyutta herhangi bir skora sahip değildir. Kısa yoldan köşeyi dönme hayalinde
olanların olduğu toplumumuzda kısa döneme yönelme davranışının daha baskın olduğu
tahmin edilebilir.
Hoftsede’in kültürel boyutları toplumlar için geçerli olan temel özellikleri
açıklamaktadır. Toplumdaki alt kültürler, genel çerçeveden uzak davranışlar
sergileyebilmektedir. ABD’de bireycilik çok önemli olmasına rağmen, bazı dini gruplarda
yüksek kolektivist davranışlara rastlanmaktadır. O yüzden uluslararası pazarlarda faaliyet
gösterecek firmalar, bu boyutları kullanırken, hedef kitlenin kültürel özelliklerinin farklılık
gösterebileceğini unutmamalıdır. Kültürel boyutlar bir kültürü diğer bir kültürle
karşılaştırmakta kullanışlıdır.
Globalleşmeyle birlikte sayıları hızla artan küresel firmalar uluslararası pazarlarda
başarılı olmak için ülkelerin kültürel öğelerini dikkate almak zorundadırlar. Zira kültür, tüm
tüketicileri kuşatmış durumdadır. Ürünlerin üretiminden satış sonrasına kadar kültürün etkileri
bulunmaktadır. Hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi ve uluslararası
pazarlama faaliyetlerinin hedefe ulaşması, kültürel farklılıkları ve benzerlikleri dikkatle
incelemek ve kültürlere ayak uydurmaktan geçmektedir.

302

Uygulamalar
DÖNÜŞEN PAZARLAR
Dünya ekonomisi 1970’lerden bu yana büyüyor ve dünya dengeleri de buna paralel
olarak değişiyor. Ekonomik ve sınıfsal dönüşüm yaşanıyor ve bolluk ekonomisi içinde
zenginleşen yeni yöreler, ülkeler ve sınıflar ortaya çıkmaya başlıyor. Dünyada 3 milyarı aşan
nüfus yeni orta sınıfa geçmek için bekleme odasında sırada beklerken ter döküyor.
Ülkemizde, son on yılda 17 milyon, Brezilya’da 35 milyon insan orta sınıfa geçti. Son on
yılda Çin’de 500 milyon orta sınıf nüfusuna erişildi. Dünya nüfusunun 575 milyonu Asya,
Afrika, G.Amerika da yaşıyor. Gelişen pazarlar ve ülkeler çerçevesinde çift haneli büyüyen ve
350 milyonluk bir orta sınıf Afrika’da gelişiyor.
Gelecek 25 yılda Çin tarım sektöründe modernleşmeye gidecek ve 300 milyon köylü
kentlere hücum edecek. Var olan kentlere ek olarak 300 milyon kişi barındırılmaya ihtiyaç
duyacak. Bu, ABD de tüm kentlerin sıfırdan oluşturulmasını ve bunun da 25 yılda yapılmasını
öngörüyor. Bunun dışında, orta sınıfın başarı simgeleri hâline gelen otomobil, tv, beyaz eşya
gibi ürünler kaçınılmaz biçimde arzu edilecek. Kaynakları kısıtlı fakat refah ve onun
göstergesi olan tüketim ve tüketim iştahı sınırsız. Bu açıdan, tüketimin yönetilmesinin önemi
kendini açıkça gösterebilmektedir. Hiçbir ülke ve onun yerleşik orta sınıfı, bu kadar hareketli
olan orta sınıfa alttan gelen yenilere, ‘senin bu sofrada hakkın yok’, ‘pastadan sana pay
veremem’ diyebilme hakkı ve şansı yok. Modernitenin ikili karşıtlıklar üzerine oturduğu
‘kültür ikilemi’ kavramı, yerini parçalı ve iç içe geçmiş çoklu, büyük ya da küçük gruplara
sahip sosyal sınıflara bırakıyor. Türdeş geleneksel sosyal sınıflar çözülüyor ve parçacıklara
ayrılıyor günümüzde. Sınıflar arası çatışma ve savaşların bitip yerine sınıf içi sürtüşmeler,
çatışmalar ve gerginliklerin yaşandığı bir dönemin içindeyiz.
Bu büyük değişim ve dönüşüm birçok kavram ve anlayışı da bir araya getirip
açıklamaya yardımcı olmaktadır. “Yakınsama” olarak adlandırılan yeni anlayış sadece
teknolojide değil, sosyal alanlarda da kendini göstermekte. Bunlardan biri de, “tüketicivatandaş” kavramıdır. Tüketici olarak bireysel çıkarlar peşinde iken, vatandaş olarak daha çok
toplumsal çıkarları düşünen bireyin yeni kimliğinin adının “tüketici-vatandaş”. Hem sınıf
atlayacağım hem de toplumsal çıkarları ve yararları düşüneceğim anlayışı hâkim.
Bu kimliğin hangi tarafının ağır basacağı sosyal sınıflardaki yerleşik ve yeni gelenlerin
durumuna göre değişecektir. Yaşam biçimlerinin göstergesi olarak tüketim biçimleri, ürünleri
ve hizmetleri bu konuda bir hiyerarşi sınıflandırması da yaratmaktadır. Yerleşik orta sınıf
üyeleri yaşam biçimlerini koruma çabası yanında, ekonomik kazanımları ile yetinmenin
ötesinde daha çok vatandaşlık tarafından, toplumsal ve siyasal gelişmelere yönelik, özgürlük,
çevre, doğa, katılım gibi kavramları önemser ve isterken, tutunmaya çalışan yeni gelenler,
öncelikle tüketim açlığını yüksek tüketim iştahı ile gidermeye ve daha çok sahiplenmeye
yönelik hareket edebilmektedir.
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Kaynak:
“Bitmeyen
Sosyal
Bir
Kovalamaca”,
Yavuz
Odabaşı,
http://www.milliyet.com.tr/bitmeyen-sosyal-bir-kovalamaca/gundem/ydetay/1735122/default.htm,
Erişim tarihi: 14.09.2014.
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Uygulama Soruları
1.
Tüketicilerin yaşamlarındaki köklü değişimler ve sosyal sınıflar arası
çatışmalar, tüketim davranışlarını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.
2.
Sosyal sınıflar veya alt kültürün pazarlamacılar tarafından kullanımına
günlük hayatınızdan örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal statü; demografik değişkenler, konut sahipliği ve kullanımı, eşya ve araç
sahiplikleri, alışverişe ilişkin tutumlar, teknoloji kullanımı, kültürel altyapı, finansal durum ve
tutumlar, boş zaman kullanımı gibi faktörlerin dikkate alınmasıyla belirlenmektedir. Bununla
beraber sosyal statünün belirlenmesinde kullanılan ana değişkenler meslek ve gelirdir. Buna
bir üçüncü olarak, eğitim faktörü eklenmektedir. Zira kişinin mesleği, geliri ve eğitim durumu
arasında sıkı bir ilişki vardır.
Tüketici davranışlarında alt ve üst gelir gruplarının tüketici olarak davranışları farklılık
göstermektedir. Pazarlama stratejilerinin de bu farklılıkları dikkate alarak oluşturulması
gerekmektedir. Türkiye’nin yaşadığı hızlı ekonomik değişim, artan üniversite sayısı,
yaygınlaşan internet kullanımı ile birlikte sosyo-ekonomik statü endeksi için kullanılan
kriterlerde değişim meydana gelmiştir. Bir diğer değişim de kadınların sosyal statüsüdür.
Önceleri eşinin mesleğiyle belirlenen kadının statüsü, artık bağımsız değerlendirilebilir
konuma gelmiştir. Aile içinde kadın pasif durumdan, ailenin harcamalarında aktif bir duruma
geçmiştir.
Kültür, bir toplum tarafından paylaşılan ve kendini diğer toplumlardan ayıran özgün
kalıplardır. Nesilden nesile aktarılan kültür, toplumun kişiliği olarak da nitelendirilebilir.
Kültür, toplumun veya bir örgütün paylaştığı anlam, ritüel, norm ve geleneklerin birikimi
bireylerin itaat ettiği fikir ve amaç bütünüdür. Toplumdaki bireyler kültürü oluşturan bu
unsurlar doğrultusunda tüketim davranışlarına yön vermektedirler. Toplumun geneli bir
kültüre bağlı olsa da; kendi içinde homojen bir yapı sergileyen, aynı değerleri paylaşan daha
küçük yapılar da mevcuttur. Bunlara alt-kültür denmektedir.
Kültürü oluşturan öğeler soyut ve somut olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kültürün
soyut öğeleri olarak, dini inanç, ırk, bilgi, tecrübe, gelenek, idealler ve dil sayılabilir. Somut
öğeler olarak da, toplumun oluşturduğu mimari yapı, para birimi, sanat eserleri ve müzik
sayılabilir.
Hofstede, 40 farklı ülkede 116 bin IBM çalışanıyla kültürel farklılıkları sınıflandırmak
amacıyla çalışmalar yapmıştır. Semboller, kahramanlar, ritüeller ve değerler olmak üzere
birbirleriyle ilişkili 4 kategori saptamıştır. Bu kategoriler doğrultusunda 5 farklı boyutta
kültürleri incelemiştir. Bunlar; Güç Aralığı, Bireycilik/Toplulukçuluk, Erkeksilik/Kadınsılık,
Belirsizlikten Kaçınma ve Uzun/Kısa Döneme Yönelme boyutlarıdır.
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Bölüm Soruları
1) Hofstede’in kültürel boyutlarının hangisi, bireylerin diğerleriyle birlikte kendini
nasıl tanımladıklarının ölçüsüdür?
a) Güç aralığı
b) Bireycilik/toplulukçuluk
c) Erkeksilik/kadınsılık
d) Belirsizlikten kaçınma
e) Uzun/kısa döneme yönelme
2) Hofstede’in kültürel boyutlarının hangisi, kültürlerin belirli bir cinsiyete özgü
davranışlarını gösterme düzeyine göre sınıflandırıldığı boyuttur?
a) Güç aralığı
b) Bireycilik/toplulukçuluk
c) Erkeksilik/kadınsılık
d) Belirsizlikten kaçınma
e) Uzun/kısa döneme yönelme
3) Hemen hepsi üniversite mezunlarından oluşan, lisansüstü eğitim düzeyi %30
dolayında olan ve yarıya yakını ücretli çalışan ve nitelikli uzmanlık alanları (avukat, doktor,
mühendis vb.) olan bireyler, SES 2012 verilerine göre hangi sosyal statüde sınıflandırılır?
a) A grubu
b) B grubu
c) C1 grubu
d) C2 grubu
e) D grubu
4) %95’i ilkokul veya daha düşük eğitim düzeyinde ve % 30’a yakını işsiz olup,
geçimini yardımla sağlamakta olan bireyler, SES 2012 verilerine göre hangi sosyal statüde
sınıflandırılır?
a) B grubu
b) C1 grubu
c) C2 grubu
d) D grubu
e) E grubu
5) ___________, alt ve üst sosyal statünün belirlenmesinde geçerlidir. Teoriye göre,
bireyler kendi sahip oldukları ile diğerlerinin sahip olduklarını karşılaştırarak, sosyal
konumunu belirlemektedirler.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) İkna modeli
b) Benlik teorisi
c) Sosyal karşılaştırma teorisi
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d) Kişisel gelişim teorisi
e) Psikanalitik kuram
6) Alt kültüre ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Bir alt kültüre mensup kişilerin başka bir alt kültüre geçmesi mümkün
değildir.
b) Türkiye’de alt kültürlerin önemli bir tanesi futbol taraftarlığıdır.
c) Kendi içinde homojen bir yapı sergileyen, aynı değerleri paylaşan yapılardır.
d) Alt kültüre ait bir gruba dâhil olmak isteyen kişiler alt kültürün benimsediği kalıp
ve kurallara uygun hareket etmek durumundadırlar.
e) Alt kültürler, din, ırk, coğrafi, yöresel vb. farklılıklara göre tanımlanabilmektedir.
7) Geert Hoftstede’nin geniş güç aralığı kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?
a) Toplumda zayıf olanlar, otoriteyi kabullenirler.
b) Toplum üyelerinin hiyerarşiye uyum yetenekleri fazladır.
c) Geniş güç aralığının hakim olduğu ülkelerde hiyerarşiyi sorgulama çok görülmez.
d) Ülkemizde geniş güç aralığının yaşandığı söylenebilir.
e) Batı ülkelerinde daha sık görülmektedir.
8) C1 SES Grubuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) %40’ı esnaf ve dükkân sahibidir.
b) %20’ye yakını lise mezunudur.
c) %10’u tek başına serbest olarak çalışmaktadır.
d) Hanelerin ancak %10’unda kütüphane/kitaplık bulunmaktadır.
e) %20’si emeklidir.
9) Aşağıdakilerden hangisi Geert Hofstede’nin ortaya koyduğu kültürel boyutlar
arasında yer almaz?
a) Güç Aralığı
b) Bireycilik ve Toplulukçuluk
c) Belirsizlikten Kaçınma
d) Erkeksilik-Kadınsılık
e) Statü
10) Aşağıdakilerden hangisi kültürün soyut öğeleri arasında yer almaz?
a) Irk
b) Bilgi
c) Tecrübe
d) Mimari yapı
e) Dil
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Cevaplar
1) b, 2) c, 3) a, 4) e, 5) c, 6) a, 7) e, 8) a, 9) e, 10) d
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